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978. 
Na podlagi 265. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list 

SFRJ št. 45/86 in 24/88) predpisuje predsednik Zveznega ko- 
miteja za promet in zveze 

PRAVILNIK 
O POSEBNIH POGOJIH ZA IZDELAVO IN SPREMEM- 
BE NA LETALU, MOTORJU, PROPELERJU, PADALU IN 
OPREMI LETALA, NAČINU IZDELAVE TEHNIČNO- 

-TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE IN TEHNIČNI 
KONTROLI IZDELAVE 

1. člen 
Ta pravilnik predpisuje posebne pogoje za organizacije 

združenega dela, ki opravljajo dela v zvezi izdelavo letal in 
spremembami na letalu, motorju, propelerju, padalu in opremi 
letala, ter določa način izdelave tehnično-tehnološke doku- 
mentacije in tehnične kontrole izdelave - glede delovnih pro- 
storov, opremljenosti s tehničnimi sredstvi za delo, strokovne- 
ga osebja za izdelavo letal in za operativno-tehnične postopke. 

2. člen 
Delovni prostori organizacij združenega dela, v katerih 

potekajo tehnološki procesi v zvezi z izdelavo in spremembami 
na letalu, motorju, propelerju, padalu in opremi letala, morajo 
izpolnjevati pogoje glede velikosti prostora, temperature, 
vlažnosti, zračenja ter druge pogoje, ki so odvisni od vrste teh- 
nološkega delovnega procesa. 

3. člen 
Delovni prostori morajo biti tako veliki, da omogačajo 

nemoten potek tehnično-tehnološkega delovnega procesa na 
letalu oziroma na posameznih njegovih sklopih. 

4. člen 
Temperatura zraka v delovnem prostoru se mora 

vzdrževati v odvisnosti od vrste materiala, ki se preskuša, vrste 
obdelave, vrste preskušanja in umerjanja instrumentov, monti- 
ranja podsklopov, montiranja sklopov in letal, motorja, prope- 
lerja in padala, da' bi lahko tehnično-tehnološki delovni pro- 
ces potekal nemoteno. 

5. člen 
Vlažnost zraka v delovnem prostoru mora biti taka, da so 

mogoči proces izdelave tkanin in drugih materialov, proces iz- 
delave in preskušanja natančnosti instrumentov in proces bar- 
vanja ter drugi tehnološki procesi. 

6. člen 
Zračenje v delovnem prostoru mora biti tako, da omogo- 

ča odstranjevanje prahu in drugih delcev, ki nastajajo med de- 
lom pri izdelavi in umerjanju instrumentov, v procesu barvanja 
in procesu izdelave in preskušanja delov, materialov in sklo- 
pov. 

7. člen 
Prostori, v katerih se hranijo reprodukcijski material, go- 

tovi deli in sklopi, morajo izpolnjevati pogoje, pri katerih ni 
vpliva na spremembe kakovosti reprodukcijskega materiala, 
gotovih delov in sklopov. 

8. člen 
Organizacija združenega dela mora biti opremljena s teh- 

ničnimi delovnimi sredstvi, s katerimi je mogoče v tehnično- 
-tehnološkem delovnem procesu za določeno vrsto proizvoda 
doseči določeno kakovost izdelave delov in sklopov določene 
velikosti. 

9. člen 
Tehnična sredstva po 8. členu tega pravilnika so: 
1) oprema v laboratorijih za preskušanje kemičnih in me- 

hanskih lastnosti materialov in delov, s katero se lahko doseže 
določena natančnost pri preskušanju v skladu z jugoslovanski- 
mi standardi ali posebnimi zahtevami naročnika; 

2) tehnična sredstva in oprema za gretje in hlajenje mate- 
rialov ali delov v delovnih prostorih za tehnično obdelavo ma- 
terialov ali delov, s katerimi se lahko doseže potrebna kako- 
vost mehanskih lastnosti in obdelava delov določene velikosti; 

3) stroji in oprema v delovnih prostorih za rezanje, skob- 
Ijanje, rezkanje, brušenje in obdelavo materiala z erozijo, varje- 
njem ali drugačno obdelavo materiala, s katerimi se lahko do- 
seže določena natančnost in finost obdelave delov, kot ju za 
določeno vrsto proizvoda zahteva proizvodna dokumentacija: 

4) kadi za čiščenje in razmaščanje ter kadi za nanašanje 
površinske zaščite v delovnih prostorih za površinsko zaščito 
delov, izdelanih iz lahkih zlitin ali jeklenih materialov; 

5) naprave in oprema za sestavljanje in preskušanje pod- 
sklopov in sklopov določene natančnosti in velikosti v delov- 
nih prostorih, v katerih se montirajo ali preskušajo podsklopi 
in sklopi določenega proizvoda. 

10. člen 
Strokovno osebje za izdelavo letal in operativno-tehnič- 

ne postopke mora imeti določeno strokovno izobrazbo in de- 
lovne izkušnje pri teh delih v skladu s proizvodno dokumenta- 
cijo ali drugo tehnično dokumentacijo, ki določa tehnično- 
-tehnološke postopke in kakovost izdelave za določeno vrsto 
proizvoda. 

Dela pri končni obdelavi vitalnih delov in dela pri sestav- 
ljanju delov in sklopov letala, motorja, propelerja in padala 
morajo voditi delavci, ki imajo diplomo strojne ali tehnološke 
fakultete in najmanj pet let delovnih izkušenj pri teh delih. 

Preskušanje materiala ali instrumentov, tehnično obdela- 
vo materiala in delov, dela pri obdelavi materiala z deformaci- 
jami in dela pri mehanski obdelavi materiala in delov smejo 
opravljati delavci, ki imajo IV. stopnjo strokovne izobrazbe 
oziroma srednjo strokovno izobrazbo tehnične ali tehnološke 
usmeritve in najmanj dve leti delovnih izkušenj pri teh delih. 

11. člen 
Tehnična kontrola izdelave letala in spremembe na leta- 

lu, motorju, propelerju, padalu in opremi letala se opravi v or- 
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ganizaciji združenega dela med tehnično-tehnološkim delov- 
nim procesom. 

Pred začetkom izdelave in obdelave delov letala, motorja, 
propelerja, padala in opreme letala se mora opraviti kontrola 
kakovosti mehanskih in kemičnih lastnosti reprodukcijskega 
materiala, polizdelkov in gotovih delov, pri čemer se vitalni 
deli označijo in spremljajo med delovnim procesom. 

Tehnična kontrola se opravi za vsak izdelan del, pod- 
sklop in sklop. 

12. člen 

Deli, podsklopi in sklopi letala, motorja, propelerja, pa- 
dala in opreme letala, ki se odmikajo od tehnične dokumenta- 
cije v meri, ki ne vpliva na varnost zračne plovbe, se. smejo 
vgraditi, če se s tem strinja naročnik del. 

Deli, podsklopi in sklopi letala, motorja, propelerja, pa- 
dala in opreme letala, ki se odmikajo od tehnične dokumenta- 
cije v meri, ki vpliva na varnost zračne plovbe, se morajo vi- 
dno označiti in odstraniti. 

13. člen 
Zvezni upravni organ za promet in zveze preveri pri izda- 

ji potrdila iz drugega odstavka 82. člena zakona o zračni plov- 
bi predložene dokaze in upošteva pri tem vrsto proizvoda in 
določene tehnično-tehnološke procese, ki opredeljujejo vrsto 
dela. 

14. člen 

Če zvezni letalski inšpektor ugotovi, da je organizacija 
združenega dela med veljavnostjo potrdila nehala izpolnjevati 
pogoje, predpisane s tem pravilnikom, predlaga zveznemu up- 
ravnemu organu za promet in zveze, da izdano potrdilo razve- 
ljavi. 

15. člen 

Organizacija združenega dela, ki predloži zahtevo za iz- 
dajo potrdila, mora skupaj z njo predložiti prikaz vseh delov- 
nih prostorov z dokazili, da se lahko v njih opravljajo določena 
proizvodnja, tehnična kontrola, površinska zaščita in druga de- 
la, ter predložiti prikaz tehničnih sredstev, seznam strokovnega 
osebja in oseb, ki opravljajo tehnično kontrolo, z dokazili o nji- 
hovi strokovni izobrazbi in deponiranimi podpisi kontrolorjev. 

16. člen 

Zvezni letalski inšpektor sestavi pri inšpekcijskem nad- 
zorstvu nad izdelavo in spremembami na letalu, motorju, pro- 
pelerju, p'adalu in opremi letala zapisnik o opravljenem nad- 
zorstvu, da je organizacija združenega dela izpolnjevala pogo- 
je iz tega pravilnika. 

17. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

Št. 9072/1 
Beograd, 20. decembra 1988 

Predsednik 
Zveznega komiteja za promet 

in zveze: 
dr. Dragi Danev 1. r. 

979. 
Na podlagi 79. člena zakona o službi družbenega knjigo- 

vodstva (Uradni list SFRJ št. 70/83, 16/86, 72/86 in 74/87) 
predpisuje generalni direktor Službe družbenega knjigovod- 
stva 

PRAVILNIK 

O POSTOPKU EKONOMSKO-FINANČNE REVIZIJE 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik predpisuje postopek, po katerem opravlja 
služba družbenega knjigovodstva (v nadaljnjem besedilu: 
služba) ekonomsko-finančno revizijo iz 69. do 79. člena zako- 
na o službi družbenega knjigovodstva (v nadaljnjem besedilu: 
zakon). 

2. člen 
Ekonomsko-finančno revizijo opravlja organizacijska 

enota službe, določena s splošnim aktom o organizaciji Službe 
družbenega knjigovodstva Jugoslavije, službe v republiki in 
službe v avtonomni pokrajini v skladu z zakonom in statutom. 

3. člen 
Ekonomsko-finančno revizijo zaključnih računov oprav- 

lja služba po uradni dolžnosti pri organizacijah združenega de- 
la (temeljnih organizacijah združenega dela, delovnih organi- 
zacijah, sestavljenih organizacijah združenega dela), bankah 
(temeljnih in združenih) ter pri drugih uporabnikih družbenih 
sredstev, v katere so vložena sredstva tujih oseb oziroma ki 
uporabljajo zunanje kredite. 

4. člen 

Uporabniki družbenih sredstev iz 3. člena tega pravilnika 
pošljejo v 30 dneh po sklenitvi pogodbe skupaj s poročilom o 
sklenjenih pogodbah o vlaganju sredstev tujih oseb v domače 
organizacije združenega dela oziroma pogodbah o zunanjem 
kreditu pristojni centrali službe v republiki oziroma centrali v 
avtonomni pokrajini tudi pogodbo o vlaganju sredstev tujih 
oseb oziroma pogodbo o zunanjem kreditu. 

5. člen 

Na zahtevo organizacij združenega dela, skupščine 
družbenopolitične skupnosti ali drugih uporabnikov družbe- 
nih sredstev opravlja služba ekonomsko-finančno revizijo za- 
ključnega računa, ekonomsko-finančno revizijo poslovanja in 
opravlja določene storitve pri organiziranju računovodstva in 
finančnega poslovanja. 

6. člen 

Zahteve iz 5. člena tega pravilnika vsebujejo zlasti: 
1) ime organizacije združenega dela ali drugega uporab- 

nika družbenih sredstev, za katerega se zahteva ekonomsko-fi- 
nančna revizija; 

2) podlago, zaradi katere se zahteva ekonomsko-fmančna 
revizija ali druga storitev v zvezi z ekonomsko-finančno revizi- 
Јо: 

3) vrsto in obseg ekonomsko-finančne revizije; 
4) dobo, za katero se zahteva ekonomsko-fmančna revizi- 

ja: 
5) rok za izvršitev ekonomsko-finančne revizije. 

.7. člen 

Zahteva za ekonomsko-finančno revizijo iz 5. člena tega 
pravilnika se predloži centrali službe v republiki in centrali 
službe v avtonomni pokrajini najpozneje do konca junija teko- 
čega leta, za katero se zahteva ekonomsko-fmančna revizija za- 
ključnega računa, ekonomsko-fmančna revizija poslovanja ali 
drugi posli ekonomsko-finančne revizije. 
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8. člen 
Centrala službe v republiki in centrala službe v avtonom- 

ni pokrajini mora proučiti vse prejete zahteve družbenopolitič- 
nih skupnosti in uporabnikov družbenih sredstev in o možnos- 
tih in pogojih za ekonomsko-finančno revizijo obvestiti njene- 
ga vložnika najpozneje do 31. julija tekočega leta, za katero se 
zahteva ekonomsko-fmančna revizija. 

Zahteva skupščine družbenopolitične skupnosti za eko- 
nomsko-finančno revizijo zaključnega računa ima prednost 
pred drugimi vloženimi zahtevami. 

9. člen 
Pristojna organizacijska enota službe v republiki in 

službe v avtonomni pokrajini sklene z vložnikom zahteve po- 
godbo o ekonomsko-finančni reviziji. 

S pogodbo iz prvega odstavka tega pravilnika se določijo 
zlasti: 

1) obseg in vrsta poslov; 
2) doba, na katero se nanaša ekonomsko-finančna revizi- 

ja; 
3) kraj in čas ekonomsko-finančne revizije in rok, do ka- 

terega jo je treba opraviti in predložiti poročilo o opravljeni 
ekonomsko-finančni reviziji; 

4) obveznosti vložnika zahteve v zvezi z zagotavljanjem 
pogojev za uspešno ekonomsko-finančno revizijo; 

5) odgovornost za kakovost opravljenih poslov; 
6) višino plačila za ekonomsko-finančno revizijo in viši- 

no drugih stroškov v zvezi z njo ter način in roke plačila oziro- 
ma zavarovanja plačila. 

10. člen 
Ekonomsko-finančna revizija se opravlja teamsko. Sesta- 

va teama, njegov vodja in vodja ekonomsko-finančne revizije 
se določijo v skladu z delovnimi programi in načrti služb v re- 
publikah, služb v avtonomnih pokrajinah oziroma Službe 
družbenega knjigovodstva Jugoslavije. 

11. člen 
Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije, službe v re- 

publikah in službi v avtonomnih pokrajinah uresničujejo sode- 
lovanje pri ekonomsko-finančni reviziji tako, da strokovno po- 
magajo, dajejo pravno pomoč in drugače sodelujejo. 

12. člen 
V postopku ekonomsko-finančne revizije se lahko služba 

posvetuje s tujo revizorsko organizacijo. 

II. POSTOPEK EKONOMSKO-FINANČNE REVIZIJE 

13. člen 
Postopek ekonomsko-finančne revizije začne služba po 

uradni dolžnosti 'ali na zahtevo skupščine družbenopolitične 
skupnosti oziroma na zahtevo organizacij združenega dela in 
drugih uporabnikov družbenih sredstev. 

Po uradni dolžnosti začne služba postopek za ekonom- 
sko-finančno revizijo zaključnih računov na podlagi prejetega 
obvestila od organizacije združenega dela, banke in drugega 
uporabnika družbenih sredstev o sklenjeni pogodbi o vlaganju 
sredstev tujih oseb v domačo organizacijo združenega dela ozi- 
roma pogodbi o zunanjem kreditu. 

14. člen 

Ekonomsko-finančna revizija zaključnih računov obsega 
preizkus in oceno uporabljenih računovodskih postopkov in 
pravilnosti podatkov, na tej podlagi pa dajanje mnenj o real- 
nosti in objektivnosti stanja sredstev in njihovih virov ter rezul- 

tatov poslovanja, izkazanih v zaključnih računih organizacij 
združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev. 

15. člen 
Preizkus, preverjanje in ocena uporabljenih računovod- 

skih postopkov obsegajo: 
1) splošno seznanjanje z organizacijo in poslovanjem 

uporabnika družbenih sredstev; 
2) snemanje in preveritev posnetega sistema internih kon- 

trol oziroma računovodsko-kontrolnih postopkov; 
3) predhodno ocenitev kakovosti in zanesljivosti sistema 

internih kontrol; 
4) evidentiranje ugotovljenih slabosti v sistemu internih 

kontrol, proučevanje teh slabosti z uporabnikom družbenih 
sredstev in ugotovitev vpliva ugotovljenih slabosti na obseg in 
vrsto postopkov preizkušanja pravilnosti podatkov, izkazanih 
v zaključnem računu uporabnika družbenih sredstev, ter na 
določitev časa, v katerem bodo opravljeni posamezni postopki 
ekonomsko-finančne revizije; 

5) preveritev delovanja računovodsko-kontrolnih postop- 
kov v sistemu internih kontrol uporabnika družbenih sredstev; 

6) predhodni vpogled in analizo kazalnikov poslovanja, 
pomembnih za izkazovanje finančnega stanja in rezultatov po- 
slovanja; 

7) predhodne postopke preizkušanja pravilnosti posa- 
meznih kategorij in pozicij zaključnega računa. 

16. člen 
S sistemom internih kontrol iz 15. člena tega pravilnika je 

mišljen sistem računovodskih, finančnih in drugih kontrol in 
kontrolnih postopkov, ki jih je uvedel uporabnik družbenih 
sredstev, da bi zagotovil zanesljivost računovodskih in drugih 
evidenc ter ohranil celoto družbenih sredstev, ki so mu dana v 
upravljanje, razpolaganje in uporabo. 

17. člen 
Preizkus, preveritev in ocena pravilnosti podatkov, ki se 

opravijo, da bi se dalo mnenje o realnosti in objektivnosti sta- 
nja sredstev in njihovih virov in rezultatov poslovanja, obsega 
postopke za preizkus sredstev, pravic in obveznosti, izkazanih 
v zaključnem računu, in sicer, ali so ta v redu z vidika; 

1) obstoja sredstev in obveznosti; 
2) pripadnosti (pravice upravljanja, razpolaganja in upo- 

rabe ter uresničevanja); 
*3) izkazovanja vrednosti; 
4) zajetja vseh poslovnih sprememb in časovne razmejitve 

prihodkov in odhodkov; 
5) pravilnosti knjigovodske klasifikacije. 
Z realnostjo in objektivnostjo stanja sredstev in njihovih 

virov ter rezultatov poslovanja po prvem odstavku tega člena 
je mišljena utemeljenost podatkov v zaključnih računih na us- 
treznih listinah v skladu s predpisi ter uporaba rešitev, ki omo- 
gočajo zboljšanje dela in poslovanja na podlagi znanstvenih 
metod ter sodobnih praktičnih izkušenj. 

18. člen 
V postopku ekonomsko-finančne revizije zaključnega ra- 

čuna se preizkusijo podatki, izkazani v zaključnem računu, ob- 
računih poslovnih rezultatov med letom, raznih obračunih in 
predračunih, v knjigovodski in drugi evidenci ter opravi vpog- 
led v listine, finančna in poslovna poročila, samoupravne 
splošne akte, družbene dogovore, samoupravne sporazume, 
sklepe organov upravljanja, pogodbe o vlaganju sredstev tujih 
oseb v domače organizacije združenega dela ali pogodbe o zu- 
nanjem kreditu, zapisnike inšpekcijskih in drugih kontrolnih 
organov, zapisnike notranje računovodsko-finančne kontrole 
uporabnika družbenih sredstev in v drugo dokumentacijo, ki 
je pri uporabniku družbenih sredstev. 
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19. člen 

Glavni postopki in metode, ki se uporabljajo pri ekonom- 
sko-finančni reviziji zaključnega računa, če je obdelava podat- 
kov avtomatska, so: 

1) vpogled v fizično varnost elektronskega računalniške- 
ga sistema in ocena obstoja in delovanja kontrolnih postopkov 
pri ravnanju s podatki na računalniškem mediju in pri njihovi 
hrambi (na trakovih, diskih, karticah, izhodnih poročilih idr.); 

2) preizkus in preveritev podatkov, ki so na datotekah ra- 
čunalnika, s posebnimi tehnikami čitanja podatkov in njihova 
analiza s kontrolnimi programi; 

3) preizkus in preveritev vgrajenih kontrol sistema in 
kontrolnih postopkov v računovodsko-finančnih aplikacijah 
računalnika; 

4) analiza postopkov za razvoj in uvedbo sistema avto- 
matske obdelave podatkov uporabnika družbenih sredstev; 

5) ocena delovanja sistema avtomatske obdelave podat- 
kov s stališča zanesljivosti, zajetja in učinkovitosti. 

20. člen 

Postopki in metode iz 15. do 19. člena tega pravilnika se 
lahko uporabljajo tudi pri drugih poslih ekonomsko-finančne 
revizije. 

21. člen 
Delavci, ki opravljajo ekonomsko-finančno revizijo, mo- 

rajo v postopku ekonomsko-finančne revizije zbrati dovolj do- 
kazov, ki pomenijo zanesljivo podlago za strokovno mnenje o 
realnosti in objektivnosti finančnega stanja in rezultatov poslo- 
vanja uporabnika družbenih sredstev. 

Ko se opravlja ekonomsko-finančna revizija zaključnega 
računa delovne organizacije, sestavljene organizacije 
združenega dela ali združene banke, se zajetje za uporabo po- 
stopka iz prvega odstavka tega člena določi tako, da se z us- 
treznimi postopki ekonomsko-finančne revizije zaključnega 
računa zajamejo najmanj tri četrtine vseh sredstev, virov sred- 
stev, prihodkov in odhodkov, izkazanih v zbirnem oziroma 
konsolidiranem zaključnem računu uporabnika družbenih 
sredstev. Z načrtovanjem in izpolnjevanjem načrtov ekonom- 
sko-finančne revizije je treba zagotoviti, da se v treh letih z us- 
treznimi postopki ekonomsko-finančne revizije na ciklični 
podlagi zajamejo vse temeljne organizacije združenega dela v 
sestavi delovne oziroma sestavljene organizacije združenega 
dela in vse temeljne banke v sestavi združene banke. 

22. člen 

Na podlagi ugotovljenih dejstev in dokazov, zbranih v 
postopku ekonomsko-finančne revizije zaključnega računa, iz- 
dela služba poročilo o opravljeni ekonomsko-finančni reviziji 
zaključnega računa (v nadaljnjem besedilu: poročilo o oprav- 
ljeni EFR zaključnega računa), v katerem poda strokovno mne- 
nje o realnosti in objektivnosti izkazanega finančnega stanja in 
rezultatov poslovanja uporabnika družbenih sredstev, pri kate- 
rem je bila opravljena ekonomsko-finančna revizija. 

23. člen 

Poročilo o opravljeni EFR zaključnega računa obsega: 
1) mnenje o realnosti in objektivnosti finančnega stanja 

in rezultatov poslovanja uporabnika družbenih sredstev; 
2) bilanco stanja, bilanco uspeha, poročilo o spremembah 

pri trajnih virih poslovnih sredstev in poročilo o spremembah 
pri finančnem stanju uporabnika družbenih sredstev, prikaza- 
no na način, ki ga ureja navodilo o metodologiji opravljanja 
ekonomsko-finančne revizije; 

3) obrazložitev k zaključnemu računu, s čimer se v obliki 
ustreznih opomb obrazložijo glavni in materialno pomembni 
podatki in informacije, zajete v zaključnem računu (kot so: ob- 

lika zaključnega računa in drugih finančnih poročil, uporablje- 
na računovodska politika, zakonski predpisi in druge regulati- 
ve, način prikazovanja in klasifikacija bilančnih postavk, pod- 
laga za izračun in izkazovanje zneskov v zaključnem računu 
idr.); 

4) dopolnilne podatke, informacije in priloge v skladu z 
zahtevo uporabnika družbenih sredstev. 

24. člen 
Mnenje o realnosti in objektivnosti izkazanega finančne- 

ga stanja in rezultatov poslovanja uporabnika družbenih sred- 
stev je strokovna ocena o prikazanem finančnem stanju in re- 
zultatu poslovanja z vidika: 

1) realnosti in objektivnosti uporabe veljavnih računo- 
vodskih načel oziroma računovodskih standardov, uporablje- 
nih računovodskih politik, urejenih z zakonskimi predpisi ali 
internimi splošnimi akti uporabnika družbenih sredstev, ter 
mednarodnih računovodskih standardov, če je to določeno s 
pogodbo o vlaganju sredstev tujih oseb in pogodbo o črpanju 
zunanjega kredita; 

2) dosledne uporabe računovodskih načel oziroma raču- 
novodskih standardov in uporabljenih računovodskih politik v 
tekočem obračunskem obdobju glede na prejšnje obračunsko 
obdobje, za katero se opravlja ekonomsko-finančna revizija za- 
ključnega računa. 

Mnenje iz prvega odstavka tega člena se da praviloma za 
dve poslovni leti in je lahko: 

1) pozitivno oziroma ocena, da so realno in objektivno 
prikazani finančno stanje in rezultati poslovanja uporabnika 
družbenih sredstev; 

2) pozitivno - s pridržki glede realnosti in objektivnosti 
posameznih kategorij in pozicij iz zaključnega računa uporab- 
nika družbenih sredstev; 

3) zadržano oziroma z ugotovitvijo, da ni možnosti, da bi 
se dalo mnenje o realnosti in objektivnosti finančnega stanja in 
rezultatov poslovanja uporabnika družbenih sredstev; 

4) negativno oziroma ocena, da niso realno in objektivno 
prikazani finančno stanje in rezultati poslovanja uporabnika 
družbenih sredstev. 

25. člen 

Predlog poročila o opravljeni EFR zaključnega računa se 
pošlje uporabniku družbenih sredstev, pri katerem je bila op- 
ravljena ekonomsko-finančna revizija zaključnega računa, da 
ga obravnava in da da pripombe. Služba določi uporabniku 
družbenih sredstev rok za pripombe, ta pa ne sme biti krajši od 
8 dni niti daljši od 30 dni od dneva dostave predloga poročila 
o opravljeni EFR zaključnega računa. 

Služba mora obravnavati pripombe k predlogu poročila o 
opravljeni EFR zaključnega računa in po potrebi v odvisnosti 
od pomena dejstev, ki se izpodbijajo, dodatno in znova preve- 
riti podatke, ki jih obsega predlog poročila. 

26. člen 

Po obravnavi pripomb k predlogu poročila o opravljeni 
EFR zaključnega računa in po preveritvah iz drugega odstavka 
25. člena tega pravilnika oziroma po poteku roka za pripombe 
se sestavi končno poročilo o opravljeni EFR zaključnega raču- 
na in pošlje uporabniku v skladu s 73. členom zakona oziroma 
v skladu s pogodbo. 

Poročilo o opravljeni EFR zaključnega računa podpiše 
predstojnik pristojne organizacijske enote službe ali oseba, ki 
jo ta pooblasti. Pred predložitvijo poročila o opravljeni EFR 
zaključnega računa v podpis morata operativni vodja EFR in 
vodja organizacijskega dela za EFR na ustrezni standardni do- 
kumentaciji s svojim podpisom potrditi, da so bili opravljeni 
vsi nujni postopki EFR zaključnega računa in da je bila pre- 
verjena vsebina poročila o opravljeni EFR zaključnega računa. 
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27. člen 
Poročilo o opravljeni EFR zaključnega računa se izdela v 

jeziku naroda Jugoslavije, ki je v uradni rabi na območju, kjer 
je sedež uporabnika družbenih sredstev, pri katerem se oprav- 
lja ekonomsko-finančna revizija zaključnega računa, ter v an- 
gleškem jeziku. 

Če mora uporabnik družbenih sredstev poročilo o oprav- 
ljeni EFR zaključnega računa poslati tujim pogodbenikom, se 
finančna poročila (bilanca stanja, bilanca uspeha, poročilo o 
spremembah pri trajnih virih poslovnih sredstev in poročilo o 
spremembah finančnega stanja) izdelajo na način in v obliki, 
ki je razumljiva za tujo organizacijo, v skladu z določbami po- 
sojilne pogodbe, pogodbe o vlaganju sredstev tujih oseb v do- 
mačo organizacijo združenega dela ali vlaganju sredstev doma- 
če organizacije združenega dela v tujo organizacijo in v skladu 
z mednarodnimi računovodskimi standardi in splošno sprejeti- 
mi standardi revizije. 

28. člen 
Na podlagi preizkusov, opravljenih v skladu s 15. do 19. 

členom tega pravilnika, izdela služba poleg poročila o oprav- 
ljeni EFR zaključnega računa tudi posebno poročilo za organe 
upravljanja in poslovodne organe uporabnika družbenih sred- 
stev, če se ugotovijo slabosti, pomanjkljivosti in nepravilnosti 
pri vzpostavitvi in delovanju sistema internih kontrol, ki uteg- 
nejo bistveno vplivati na realnost in objektivnost izkazanega 
finančnega stanja in rezultatov poslovanja. 

29. člen 
Ekonomsko-finančna revizija poslovanja organizacij 

združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev ob- 
sega preizkus in oceno smotrnosti in učinkovitosti dela in ce- 
lotnega poslovanja ali dela poslovanja organizacij združenega 
dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev in predlaganje 
ukrepov za zboljšanje dela in poslovanja organizacij združene- 
ga dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev. 

30. člen 

V postopku ekonomsko-finančne revizije poslovanja se 
opravijo; 

1) začetni preizkus oziroma postopki ekonomsko-finan- 
čne revizije, s katerimi se ugotovijo dejavnosti in postopki 
uporabnika družbenih sredstev, ki jih je treba podrobno preiz- 
kusiti ter oceniti, in pridobitev informacij zaradi planiranja in 
izdelave podrobnih programov za delo oziroma opravo eko- 
nomsko-finančne revizije poslovanja; 

2) planiranje in izdelava podrobnih programov za opravo 
ekonomsko-finančne revizije poslovanja; 

3) podroben preizkus, analiza in ocena posameznih fun- 
kcij in dejavnosti uporabnika družbenih sredstev ter oblikova- 
nje informacij, npjnih za pravilno obravnavo, ugotovitev in 
prikaz ugotovitev, sklepov in priporočil v poročilu o opravljeni 
ekonomsko-fmančni reviziji poslovanja; 

4) sestavljanje poročila o opravljeni ekonomsko-fmančni 
reviziji poslovanja, ki mora vsebovati tele elemente: 

- obseg opravljene ekonomsko-finančne revizije poslova- 
nja, v katerem se navedejo področja oziroma funkcije in dejav- 
nosti, ki so se preizkušale in ocenjevale, in doba, zajeta z eko- 
nomsko-finančno revizijo poslovanja, 

- ugotovitve in ocene, v katerih se opozori na neekono- 
mične in neučinkovite postopke uporabnika družbenih sred- 
stev, ter merila, na podlagi katerih je ocenjena neekonomič- 
nost in neučinkovitost postopkov, 

- priporočila, v katerih se opozori na korektivne ukrepe, 
ki jih mora sprejeti uporabnik družbenih sredstev, da bi odpra- 
vil neekonomične in neučinkovite postopke. 

31. člen 
Posli ekonomsko-finančne revizije se opravijo v skladu s 

tem pravilnikom in splošno sprejetimi standardi ekonomsko- 
-finančne revizije. 

32. člen 

Med ekonomsko-finančno revizijo se o ugotovljenih dej- 
stvih in vseh opravljenih dejanjih in postopkih sestavi doku- 
mentacija ekonomsko-finančne revizije kot dokaz o opravlje- 
nem poslu. 

Dokumentacijo ekonomsko-finančne revizije sestavljajo: 
1) dokumenti, ki so jih sestavili delavci službe, ki oprav- 

ljajo ekonomsko-finančno revizijo (v vseh fazah revizije, vštev- 
ši poročilo o opravljeni EFR); 

2) standardna dokumentacija in obrazci ekonomsko fi- 
nančne revizije, izpolnjeni med ekonomsko-finančno revizijo 
na podlagi opravljenih preizkusov; 

3) informacije in druga dokumentacija uporabnika 
družbenih sredstev, ki je bila uporabljena za preveritve in ugo- 
tavljanje dejanskega stanja; 

4) dokumentacija, korespondenca, potrdila in druge in- 
formacije, dobljene od tretjih oseb (potrdila o stanju sredstev 
in obveznosti, zapisniki kontrole, razna poročila idr.); 

5) dokumentacija, ki je nastala v postopku uporabe 51. 
do 68. člena zakona. 

33. člen 
Uporabniki družbenih sredstev morajo zagotoviti delov- 

ne pogoje, dati na razpolago ustrezne akte, dokumentacijo, 
evidence, zagotoviti določene podatke, nujne za opravo eko- 
nomsko-finančne revizije in poročanje, ter druge pogoje (do- 
stop do sredstev za elektronsko obdelavo podatkov in vpogled 
v ustrezno dokumentacijo, ki se vodi in obdeluje z računalni- 
kom) za normalno opravljanje ekonomsko-finančne revizije. 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

34. člen 

Če se z ekonomsko-finančno revizijo iz 71. in 72. člena 
zakona ugotovijo nezakonitosti oziroma nepravilnosti stanja 
sredstev in njihovih virov oziroma rezultatov poslovanja, izka- 
zanih v zaključnem računu organizacij združenega dela ali dru- 
gih uporabnikov družbenih sredstev, se uporabijo določbe 
omenjenega zakona, ki se nanašajo na kontrolni postopek. 

35. člen 
Pri pošiljanju poročil o opravljeni ekonomsko-fmančni 

reviziji in drugega gradiva o ekonomsko-fmančni reviziji, pri 
računanju rokov, dajanju pravne pomoči, izvedbi dokazov in 
pri drugih vprašanjih, ki niso urejena s tem pravilnikom, se 
smiselno uporabljajo določbe zveznega zakona, ki ureja sploš- 
ni upravni postopek. 

36. člen 

Postopek ekonomsko-finančne revizije, ki se je začel pred 
uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljuje po pravilniku o po- 
stopku ekonomsko-finančne revizije (Uradni list SFRJ št. 
70/80). 

37. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SFRJ. 

30 št. 24/4 
Beograd, 15. decembra 1988 

Generalni direktor 
Službe družbenega 

knjigovodstva: 
Dimitrije Tasić 1. r. 
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980. 
Na podlagi prvega odstavka 6.a člena zakona o statistič- 

nih raziskovanjih, ki imajo pomen za vso državo (Uradni list 
SFRJ št. 13/73, 9/76 in 63/86), v zvezi z 12. členom zakona o 
enotni evidenci prostorskih enot (Uradni list SFRJ št. 18/88) 
izdaja direktor Zveznega zavoda za statistiko 

ODLOČBO 

O METODOLOGIJI ZA UVEDBO IN VODENJE ENOTNE 
EVIDENCE IN ENOTNEGA REGISTRA PROSTORSKIH 

ENOT 

1. Ta odločba določa metodologijo za uvedbo in vodenje 
enotne evidence in enotnega registra prostorskih enot, katerih 
vsebina je določena s programom statističnih, za vso državo 
pomembnih raziskovanj za obdobje 1986-1990 - zap. št. 3 od- 
delka Statistični registri (Uradni list SFRJ št. 76/85). 

2. Metodologija iz 1. točke te odločbe je objavljena sku- 
paj s to odločbo in je njen sestavni del. 

3. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v Urad- 
nem listu SFRJ. 

Št. 001-4188/1 
Beograd, 1. novembra 1988 

Direktor 
Zveznega zavoda za 

statistiko: 
Dragutia Grupkovic 1. r. 

METODOLOGIJA 

ZA UVEDBO IN VODENJE ENOTNE EVIDENCE IN 
ENOTNEGA REGISTRA PROSTORSKIH ENOT 

I. METODOLOŠKE OSNOVE ZA UVEDBO IN VODENJE 
ENOTNE EVIDENCE IN ENOTNEGA REGISTRA PRO- 

STORSKIH ENOT 

1. Namen uvedbe in vodenja enotne evidence in enotnega registra 
prostorskih enot 

Namen uvedbe in vodenja enotne evidence in enotnega 
registra prostorskih enot je, da se enotno in enopomensko do- 
ločita območje in identifikacija sedanjih in na novo oblikova- 
nih prostorskih enot in da se sedanje evidence uredijo in enot- 
no vodijo zaradi učinkovitejše in smotrnejše uporabe, s tem pa 
tudi zaradi zmanjšanja stroškov na enoto podatkov: 

1) za namene, za katere so bile evidence uvedene na pod- 
lagi ustreznih zakonskih in drugih predpisov (dodeljevanje in 
evidentiranje imen naselij, ulic in hišnih številk, katastrske evi- 
dence, evidence komunalnih služb idr.); 

2) za evidentiranje, zbiranje, obdelavo, prezentacijo in 
uporabo podatkov o teh enotah v družbenem sistemu informi- 
ranja, ne glede na to, katera služba v družbenem sistemu infor- 
miranja jih zbira; 

3) za časovno primerljivost podatkov (časovne serije), ne 
glede na spremembe območja opazovane prostorske enote (ad- 
ministrativno-teritorialne delitve, npr. občina ipd.); 

4) za medsebojno povezovanje podatkov iz različnih vi- 
rov za opazovano prostorsko enoto, zlasti za povezovanje po- 
datkov iz enotnega registra organizacij in skupnosti (Uradni 
list SFRJ št. 6/76) in enotnega registra prebivalstva (Uradni 
list SFRJ št. 24/86); 

5) za oblikovanje bank podatkov za prostorske enote v 
enotnem registru in njihovo medsebojno povezovanje; 

6) za uvedbo enotnega registra prostorskih enot, ki omo- 
goča učinkovito vodenje registra organizacij in skupnosti po 
sodobnih načelih; 

7) za učinkovito vodenje enotnega registra prebivalstva, 
ki temelji na sodobnih načelih, ter zato, da se dobijo adresni 
podatki za vse strukture prebivalstva (predšolski in šolski otro- 
ci, volilni seznami, vojaški obvezniki, pripadniki teritorialne 
obrambe idr.); 

8) za pripravo, izvedbo in sumiranje rezultatov popisa 
prebivalstva, gospodinjstev, kmetijskih gospodarstev, stano- 
vanj idr. ter raznih anketnih raziskovanj, ki bodo izvedena po 
uvedbi enotne evidence in enotnega registra. 

Posebej je treba poudariti, da uvedba enotnega registra 
prostorskih enot omogoča hitro pregrupiranje podatkov 
prejšnjih popisov na območju opazovane prostorske enote te- 
kočega popisa in obratno, čeprav je časovni presledek med nji- 
mi 10 let in več. 

2. Vsebina enotne evidence in enotnega registra prostorskih enot 
Enotna evidenca vsebuje za vsako prostorsko enoto na- 

slednje za vso državo pomembne podatke; 
1) poimenovanje, vrsto in matično številko (šifro); 
2) prikaz mej in vir podatkov; 
3) podatke o prostorski enoti, s katero se povezuje; 
4) vrsto, vir in datum spremembe. 

3. Enote enotne evidence in enotnega registra prostorskih enot 
3.1. Enote enotnega registra prostorskih enot 
Enotni register prostorskih enot obsega tele prostorske 

enote: statistične okoliše, naselja, mesta, katastrske občine, 
krajevne skupnosti, občine ter republike in avtonomni pokraji- 
ni z naslednjimi definicijami: 

1. Statistični okoliš 

^ Statistični okoliš je najmanjša prostorska enota enotnega 
registra, za katero se po zakonu vodi prikaz mej. Statistični 
okoliš je oblikovan in se vodi po določenih merilih. 

Merilo za oblikovanje statističnih okolišev je za mesta - 
število gospodinjstev, za območje zunaj mest pa število gospo- 
dinjstev in površine kmetijskega zemljišča: 

a) število gospodinjstev: 
- manj kot 50.000 prebivalcev - statistični okoliš se obli- 

kuje na vsakih 300 gospodinjstev; 
- 50.000 prebivalcev in več - statistični okoliš se oblikuje 

na vsakih 1.000 gospodinjstev; 

b) število gospodinjstev in kmetijsko zemljišče: 
- do 100 gospodinjstev in do: 
1.500 ha - I statistični okoliš 
2.100 ha - 2 statistična okoliša 
3.200 ha - 3 statistični okoliši 
4.500 ha - 4 statistični okoliši 
6.000 ha - 5 statističnih okolišev 
- do 200 gospodinjstev in do: 
1.500 ha - 2 statistična okoliša 
2.100 ha - 3 statistični okoliši 
3.200 ha - 4 statistični okoliši 
4.500 ha - 5 statističnih okolišev 
6.000 ha - 6 statističnih okolišev 
- do 300 gospodinjstev in do: 
1.500 ha - 3 statistični okoliši 
2.100 ha - 4 statistični okoliši 
3.200 ha - 5 statističnih okolišev 
4.500 ha - 6 statističnih okolišev 
6.000 ha - 7 statističnih okolišev 
- do 400 gospodinjstev in do: 
1.500 ha - 4 statistični okoliši 
2.100 ha - 5 statističnih okolišev 
3.200 ha - 6 statističnih okolišev 
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4.500 ha - 7 statističnih okolišev 
6.000 ha - 8 statističnih okolišev 
- do 500 gospodinjstev in do: 
1.500 ha - 5 statističnih okolišev 
2.100 ha - 6 statističnih okolišev 
3.200 ha - 7 statističnih okolišev 
4.500 ha - 8 statističnih okolišev 
6.000 ha - 9 statističnih okolišev 
- za vsakih 100 gospodinjstev nad 500 oziroma za vsakih 

1.200 ha kmetijske površine nad 6.000 ha se število statističnih 
okolišev poveča za ena. 

Dovoljeni odmik pri vseh merilih za določitev števila sta- 
tističnih okolišev je do 10%. 

C) Omrežje statističnih okolišev se oblikuje v okviru 
katastrskih občin 

2. Naselje 
Naselje - naseljen kraj je antropogeografska skupnost, ki 

ima svoje območje in posebno ime, ne glede na število hiš.- 
Ime, status in meje območja naselja se določijo z zako- 

nom republike oziroma avtonomne pokrajine. V republikah 
oziroma avtonomnih pokrajinah, v katerih je ta pristojnost 
prenesena na občinske skupščine, se ime naselja, status in me- 
je njegovega območja določijo z odlokom občinske oziroma 
mestne skupščine. 

3 . M e s t o 
Mesto je naselje, ki je kot tako določeno z ustreznimi re- 

publiškimi oziroma pokrajinskimi pravnimi akti. 

4. Katastrska občina 
Katastrska občina je katastrska prostorska enota z dolo- 

čenimi mejami in praviloma obsega območje enega naseljene- 
ga kraja. 

5. Krajevna skupnost 
Krajevna skupnost je temeljna samoupravna skupnost, ki 

jo samoupravno organizirajo delovni ljudje in občani. 

6. O b 2 i n a 

Občina je samoupravna in temeljna družbenopolitična 
skupnost. 

7. Republika in avtonomna pokrajina 
Socialistične republike in socialistični avtonomni pokraji- 

ni so družbenopolitične skupnosti smiselno ustavi SFRJ. Ima- 
jo svoje ozemlje, ki se ne sme spremeniti, ne da bi se spremeni- 
le meje, vsaka sprememba meja pa pomeni tudi spremembo 
ozemlja. 

3.2. Enote enotne evidence, ki niso zajete z enotnim re- 
gistrom 

Enote enotne evidence, ki niso zajete z enotnim registrom 
prostorskih enot, so: 

1. Stavbe i n objekti 

S stavbo je mišljena vsaka zgradba, namenjena za stano- 
vanje, delo, opravljanje gospodarskih, prosvetnih, zdravstve- 
nih, socialnih, kulturnih, upravnih in drugih dejavnosti ter za 
spravilo in hrambo materialnih dobrin. 

2. Ulice in hišne številke 

Ulice in hišne številke so enote enotne evidence smiselno 
odlokom občinskih skupščin. 

4. Viri podatkov enotne evidence in enotnega registra prostorskih 
enot 

Viri podatkov enotne evidence in enotnega registra pro- 

storskih enot so uradna glasila pristojnega organa, ki določa 
njihovo ustanovitev ali spremembe. 

Republiški in pokrajinski zakoni, objavljeni v republiških 
in pokrajinskih uradnih glasilih, so viri podatkov o ustanovitvi 
in določitvi meja ter o spremembah, relevantnih za enotno evi- 
denco in register v republikah, avtonomnih pokrajinah, obči- 
nah, naseljih in mestih. 

Statuti in dragi predpisi občin - mest, objavljeni v njiho- 
vih uradnih glasilih so viri podatkov o ustanovitvi, ozemeljski 
pripadnosti ter spremembah krajevnih skupnosti in ulic. 

V republiki oziroma avtonomni pokrajini, v kateri je od- 
ločanje o spremembah v naseljih preneseno v pristojnost ob- 
činskih ali mestnih skupščin, so viri podatkov odloki teh skup- 
ščin, objavljeni v ustreznem uradnem glasilu. 

Sklepi pristojnega občinskega organa so vir podatkov za 
hišno številko. 

Vir podatkov za katastrske okraje in katastrske občine je 
kataster nepremičnin. 

Vir podatkov za statistični okoliš je pri uvedbi statistični 
kataster, pri vodenju pa so to topografske karte, topografsko- 
-katastrski načrti, letalski posnetki ali fotokarte. 

5. Spremembe v enotah enotne evidence prostorskih enot 
S spremembo v enotni evidenci prostorskih enot so miš- 

ljeni vsak dogodek, s katerim se spremenijo območje, ime, ma- 
tična številka in vrsta prostorske enote, ter spremembe enote, s 
katero se povezuje. 

Vrsta spremembe 

Spremembe, relevantne za enotno evidenco in enotni re- 
gister, se lahko glede na njihove značilnosti razvrstijo na: a) iz- 
virne in b) neizvirne. 

Izvirne spremembe so spremembe, nastale z odlokom pri- 
stojnega organa, zanje pa se izpolni obrazec za izvirne spre- 
membe enot enotnega registra prostorskih enot (obrazec 
JE-4). 

Neizvirne spremembe nastanejo kot posledic^ izvirne 
spremembe enote, s katero je opazovana prostorska enota po- 
vezana, njihov vpis v ta register pa se reši s projektom obdela- 
ve. 

Izvirne spremembe so: 

1) Nastanek enote 
z izločitvijo 
z delitvijo 
z združitvijo 
na drug način 

2) Prenehanje enote 
s pripojitvijo 
z delitvijo 
z združitvijo 
na drug način 

3) Sprememba meje enote 
z izločitvijo dela 
s pripojitvijo 
na drug način 

4) Sprememba pripadnosti 

5) Sprememba imena 

6) Sprememba statusa enote 
vasi v mesto 
mesta v vas 

7) Tehnični popravki 
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6. Obrazci enotne evidence in enotnega registra prostorskih enot 
6.1. Enotna evidenca za enote enotnega registra prostor- 

skih enot se uvede na podlagi obstoječih podatkov na magnet- 
nih medijih. 

6.2. Obrazci za uvedbo prostorskih enot v enotno eviden- 
co za enote, ki jih ne obsega enotni register, so: 

1. obrazec za uvedbo ulic v enotno evidenco prostorskih 
enot (obrazec JE-1); 

2. obrazec za uvedbo ulic in hišnih številk v enotno evi- 
denco prostorskih enot (obrazec JE-2); 

3. obrazec za uvedbo stavb in drugih objektov v enotno 
evidenco prostorskih enot (obrazec JE-3). 

6.3. Za izvirne spremembe v enotni evidenci prostorskih 
enot se uporablja obrazec za izvirne spremembe enot enotnega 
registra prostorskih enot (obrazec JE-4). 

7. Čas uvedbe in vodenja enotne evidence in enotnega registra 
prostorskih enot 

Uvedba enotne evidence in enotnega registra prostorskih 
enot bo realizirana po fazah in končana do 1.1.1990. 

Podatki o spremembah se zbirajo neposredno po oprav- 
ljenih spremembah. Podatki se tekoče ažurirajo. 

8. Organizacija uvedbe in vodenja enotne evidence in enotnega 
registra prostorskih enot 

Enotno evidenco in enotni register prostorskih enot uve- 
dejo in Vodijo pristojni republiški oziroma pokrajinski organi 
oziroma organizacije za uvedbo in vodenje enotne evidence in 
enotnega registra prostorskih enot. 

Podatke zbira in jih v za to predpisani obrazec o ozemel- 
jskih spremembah, objavljenih v Uradnem listu SFRJ in urad- 
nih glasilih republik oziroma avtonomnih pokrajin in na pod- 
lagi odlokov občinskih skupščin, vpisuje republiški oziroma 
pokrajinski organ oziroma organizacija, pristojna za uvedbo in 
vodenje enotne evidence in enotnega registra prostorskih enot, 
in sicer neposredno po objavljenih spremembah. 

Spremembe, ki so bile opravljene na podlagi odloka ob- 
činskih skupščin, pošiljajo strokovne službe občinskih skup- 
ščin republiškemu oziroma pokrajinskemu organu oziroma or- 
ganizaciji, pristojni za uvedbo in vodenje enotne evidence in 
enotnega registra prostorskih enot, in sicer v določenih rokih 
po sprejetem odloku o spremembi. 

Republiški oziroma pokrajinski organ oziroma organiza- 
cija, pristojna za uvedbo in vodenje enotne evidence in enot- 
nega registra prostorskih enot, tekoče ažurira enotni register 
prostorskih enot. 

Zvezni zavod za statistiko uvede enotni register prostor- 
skih enot za SFRJ in ga takoj ažurira na podlagi podatkov, do- 
bljenih od republiških oziroma pokrajinskih organov oziroma 
organizacij, pristojnih za uvedbo in vodenje enotne evidence 
in enotnega registra prostorskih enot. 

Grafični prikaz enotne evidence in enotnega registra pro- 
storskih enot izdelajo in vodijo pristojni organi oziroma orga- 
nizacije v republikah in avtonomnih pokrajinah. 

9. Sistem matičnih številk enot enotne evidence prostorskih enot 

Sistem matičnih številk enot enotne evidence prostorskih 
enot temelji na naslednjih načelih: a) enopomenskosti, s kate- 
ro se zagotavlja nedvoumna identifikacija prostorske enote v 
okviru SFRJ; 2) stalnosti, ki se zagotavlja z uporabo matičnih 
številk; 3) možnosti avtomatske kontrole, ki se doseže z vgra- 
ditvijo kontrolne številke, ki se dodeli z vključitvijo vseh šifer, 
ki enopomensko določajo prostorsko enoto v okviru SFRJ; 4) 
neponovljivosti in 5) dolgoročnosti. Če se ukine enota, se nje- 
na matična številka ne dodeli nobeni tovrstni enoti. 

9.1. Sistem matičnih številk za prostorske enote enotne 
evidence, ki jih obsega enotni register: 

1) Šifra republike in avtonomne pokrajine je enomestna. 

2) Matična številka občine je petmestna in jo sestavljajo: 
- oznaka za republiko oziroma avtonomno pokrajino 

(prvo mesto); 
- zaporedna številka občine v okviru republike oziroma 

avtonomne pokrajine (drugo, tretje in četrto mesto); 
- kontrolna številka po modulu 11 (peto mesto). 
3) Matična številka krajevne skupnosti je šestmestna in jo 

sestavljajo: 
- oznaka za republiko oziroma avtonomno pokrajino 

(prvo mesto); 
- zaporedna številka krajevne skupnosti v okviru republi- 

ke oziroma avtonomne pokrajine (drugo do peto mesto); 
- kontrolna številka po modulu 11 (šesto mesto). 
4) Matična številka naselja je šestmestna in jo sestavljajo: 
- oznaka za republiko oziroma avtonomno pokrajino 

(prvo mesto); 
- zaporedna številka naselja v okviru republike oziroma 

avtonomne pokrajine (drugo do peto mesto); 
- kontrolna številka po modulu 11 (šesto mesto). 
5) Matično številko mesta (naselja), ki se deli na več ob- 

čin, sestavljajo: 
- oznaka za republiko oziroma avtonomno pokrajino 

(prvo mesto); 
- oznaka „9" za mesto (naselje), ki se deli na več občin 

(drugo mesto); 
- zaporedna številka mesta, ki se deli na več občin, v ok- 

viru republike oziroma avtonomne pokrajine (tretje mesto); 
- oznaka za mesto kot celoto „00" (četrto in peto mesto); 
- kontrolna številka po modulu 11 (šesto mesto). 
6) Matično številko dela mestnega naselja, ki se deli na 

več občin, sestavljajo: 
- oznaka za republiko oziroma avtonomno pokrajino 

(prvo mesto); 
- oznaka „9" za mesto (naselje), ki se deli na več občin 

(drugo mesto); 
- zaporedna številka mesta (naselja), ki se deli na več ob- 

čin, v okvira republike oziroma avtonomne pokrajine (tretje 
mesto); 

- zaporedna številka dela mesta oziroma mestnega nase- 
lja, ki se deli na več občin (četrto in peto mesto); 

- kontrolna številka po modulu 11 (šesto mesto). 
7) Matična številka katastrske občine je sedemmestna in 

jo sestavljajo: 
- oznaka za republiko oziroma avtonomno pokrajino 

(prvo mesto); 
- zaporedna številka katastrskega okraja v okviru repub- 

like oziroma avtonomne pokrajine (drugo in tretje mesto); 
- zaporedna številka katastrske občine v okviru katas- 

trskega okraja (četrto, peto in šesto mesto); 
- kontrolna številka po modulu 11 (sedmo mesto). 
8) Matična številka statističnega okoliša je sedemmestna 

in jo sestavljajo: 
- oznaka republike oziroma avtonomne pokrajine (prvo 

mesto); 
- zaporedna številka statističnega okoliša v okviru repub- 

like oziroma avtonomne pokrajine (drugo do šesto mesto); 
- kontrolna številka po modulu 11 (sedmo mesto). 
9) Šifro dela statističnega okoliša (popisni okoliš) sestav- 

lja zaporedna številka dela statističnega okoliša v okviru statis- 
tičnega okoliša. 

9.2. Sistem matičnih številk za prostorske enote enotne 
evidence, ki jih ne obsega enotni register: 

1) Matična številka ulice je desetmestna in jo sestavljata: 
- matična številka naselja (šest mest); 
- zaporedna številka ulice v okviru naselja (štiri mesta). 
2) Hišna številka je petnajstmestna in jo sestavljajo: 
- zaporedna številka ulice (deset mest); 
- zaporedna številka v okviru ulice (tri mesta); 
- dodatek (dve mesti). 
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3) Zaporedna številka stavbe in drugega objekta v okviru 
statističnega okoliša je enajstmestna in jo sestavljata: 

- matična številka statističnega okoliša (sedem mest); 
- zaporedna številka stavbe - objekta v okviru statistične- 

ga okoliša (štiri mesta). 

KONSTRUKCIJA KONTROLNE ŠTEVILKE 

Napake pri vpisovanju matičnih številk se odkrivajo s 
kontrolno številko, ki je sestavni del matične številke. Sestav- 
ljena je iz ene številke, generirane iz osnovne šifre matične re- 
gistrske številke, z njo pa se lahko odkrije vsaka posamična na- 
paka in napaka permutacije dveh ali več številk v matični šte- 
vilki. Če je v eni matični številki več napak, se s kontrolno 
številko odkrije 90% takih napak. 

Za generiranje kontrolnih številk se uporablja metoda 
aritmetične ponderacije razstavljene osnovne matične številke 
po modulu 11. 

Primer postopka za določitev kontrolne številke naselja: 
Posamične številke osnovne matične številke naselja je 

treba pomnožiti s konstantnimi ponderji (številke 6 do 2). 
Te zmnožke je treba sešteti in seštevek deliti zli, ostanek 

pa odšteti od 11, da bi se dobila kontrolna številka. Iz množice 
osnovnih števil so izključena števila, deljiva zli, števila, pri ka- 
terih je ostanek pri deljenju 1, pa imajo kontrolno številko 0. 

Primer 

Osnovna matična številka 
Ponder 
Seštevek zmnožkov 

Deljenje seštevka z 11 
Kontrolna številka 
Končna matična številka 

3275! 
65432 
18+10 + 28+15 + 2 
73 
73 : 11 = 6(ost.7) 
11-7 = 4 
327514 

Matične številke za enote enotne evidence, ki jih obsega 
enotni register prostorskih enot, določi v fazi uvedbe enotne 
evidence in enotnega registra prostorskih enot Zvezni zavod za 
statistiko s posebnim programom. 

Matične številke se v fazi ažurnega vodenja enotnega re- 
gistra prostorskih enot določijo na podlagi poslane knjige re- 
zervnih matičnih številk za ustrezne enote. 

Po analognem postopku se določijo matične številke za 
druge enote. 

10. Udeleženci pri uvedbi in vodenju enotne evidence prostorskih 
enot 

Udeleženci pri organizaciji in delu v zvezi z uvedbo in vo- 
denjem enotne evidence prostorskih enot so: 

1) Zvezni zavod za statistiko; 
2) pristojni republiški in pokrajinski organi oziroma orga- 

nizacije za uvedbo in vodenje enotne evidence in enotnega re- 
gistra prostorskih enot; 

3) pristojni organi oziroma organizacije za vodenje grafič- 
nega prikaza v republikah oziroma avtonomnih pokrajinah; 

4) strokovne službe občinskih skupščin; 
5) krajevne skupnosti. 

11. Obdelava podatkov enotnega registra prostorskih enot 

Podatki enotnega registra prostorskih enot se obdelujejo 
na podlagi enotnega projekta obdelave. 

12. Dokumentacija enotne evidence prostorskih enot 
Dosje enotne evidence prostorskih enot sestavljajo zbirke 

dokumentov za vsako prostorsko enoto v okviru republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine, in sicer: 

- izpolnjeni obrazci za uvedbo in vodenje enot enotne 
evidence; 

- topografske karte, topografsko-katastrski načrti, letalski 
posnetki in fotokarte; 

- uradno glasilo ali izpisek iz njega, v katerem je objav- 
ljen odlok o oblikovanju prostorske enote ali o njenih spre- 
membah; 

- odlok občinske skupščine o oblikovanju prostorske 
enote ali o njenih spremembah. 

Do uvedbe enotne evidence in enotnega registra prostor- 
skih enot sestavljajo dokumentacijo: 

- skica statističnega okoliša; 
- prikazi (opisi) mej statističnega okoliša. 
Datoteke enotnega registra prostorskih enot se vodijo na 

magnetnih diskih in magnetnih trakovih, posebej za vsako re- 
publiko oziroma avtonomno pokrajino. 

Enotni register prostorskih enot vsebuje tele datoteke: 
- osnovno datoteko prostorskih enot, ki vsebuje šifro in 

ime prostcrskih enot, ki jih obsega enotni register prostorskih 
enot; 

- izpeljane datoteke prostorskih enot, definirane iz enote 
enotnega registra prostorskih enot; 

- datoteko sprememb v času. 
Vsebina in razporeditev znakov posameznih datotek sta 

natančno razčlenjeni v enotnem projektu obdelave. 

II. NALOGE UDELEŽENCEV PRI UVEDBI IN VODENJU 
ENOTNE EVIDENCE IN ENOTNEGA REGISTRA 

PROSTORSKIH ENOT 

1. Naloge Zveznega zavoda za statistiko 

Zvezni zavod za statistiko v sodelovanju s pristojnimi re- 
publiškimi in pokrajinskimi organi oziroma organizacijami za 
vodenje enotne evidence in enotnega registra prostorskih enot 
in za prikaz mej prostorskih enot: 

1) izdela v sodelovanju z republiškim in pokrajinskim or- 
ganom oziroma organizacijo za uvedbo in vodenje enotne evi- 
dence in enotnega registra projekt obdelave za vodenje enotne- 
ga registra prostorskih enot, organizacijo in varstvo podatkov; 

2) pošilja podatke o osnovnih prostorskih enotah (obči- 
na, naselje, statistični okoliš) z magnetnih trakov Zveznega za- 
voda za statistiko republiškim in pokrajinskim organom oziro- 
ma organizacijam, pristojnim za uvedbo in vodenje enotne evi- 
dence in enotnega registra prostorskih enot; 

3) oblikuje enotni register prostorskih enot za ozemlje 
SFRJ na podlagi podatkov iz registrov republik in avtonomnih 
pokrajin; 

4) zagotavlja, da je enotni register prostorskih enot za 
ozemlje SFRJ dostopen vsem organom in organizacijam, ki ga 
uporabljajo pri svoji redni dejavnosti. 

2. Naloge republiških in pokrajinskih organov oziroma organi- 
zacij, pristojnih za uvedbo in vodenje enotne evidence in enotnega 

registra prostorskih enot 
Republiški in pokrajinski organi oziroma organizacije, 

pristojne za uvedbo in vodenje enotne evidence in enotnega re- 
gistra prostorskih enot, opravljajo tale dela: 

1) zbirajo podatke o prostorskih enotah zaradi uvedbe in 
ažurnega vodenja enotne evidence in enotnega registra pro- 
storskih enot; 

2) kontrolirajo podatke v obrazcih: 
- za uvedbo ulic v enotno evidenco prostorskih enot (ob- 

razec JE-1); 
- za uvedbo ulic in hišnih številk v enotno evidenco pro- 

storskih enot (obrazec JE-2); 
- za uvedbo stavb in drugih objektov v enotno evidenco 

prostorskih enot (obrazec JE-3): 
- za izvirne spremembe enot enotne evidence prostorskih 

enot (obrazec JE-4); 
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3) izpolnjujejo obrazec za izvirne spremembe enot enotne 
evidence prostorskih enot (obrazec JE-4) za občine; 

4) oblikujejo in ažurno vodijo za svoje ozemlje enotni re- 
gister prostorskih enot na računalniku in obdelujejo podatke 
registra; 

5) pošiljajo občinski skupščini in vsem organizacijam in 
skupnostim na njihovo zahtevo ažurne izpiske iz enotnega re- 
gistra prostorskih enot, da bi jih uporabljale pri redni dejav- 
nosti; 

6) pošiljajo Zveznemu zavodu za statistiko ažurne osnov- 
ne, po potrebi pa tudi izpeljane datoteke enotnega registra pro- 
storskih enot za svoje območje; 

7) opravljajo še druga dela, nujna za uvedbo in ažurno 
vodenje enotne evidence in enotnega registra prostorskih enot. 

3. Naloge organov oziroma organizacij, pristojnih za uvedbo in 
vodenje grafičnega prikaza enotne evidence in enotnega registra 

1) Izdelujejo in tekoče ažurirajo za svoje območje grafič- 
ne prikaze za enote enotne evidence prostorskih enot, za stav- 
be in objekte pa izpolnjujejo tudi obrazec za uvedbo stavb in 
drugih objektov v enotno evidenco prostorskih enot (obrazec 
JE-3) in obrazec za izvirne spremembe enot enotne evidence 
prostorskih enot (obrazec JE-4). 

2) Tekoče pošiljajo po en izvod grafičnega prikaza pro- 
storskih enot pristojnim republiškim oziroma pokrajinskim or- 
ganom oziroma organizacijam za uvedbo in vodenje enotne 
evidence in enotnega registra prostorskih enot. 

4. Naloge služb občinskih (mestnih) skupščin 

Strokovne službe občin sodelujejo pri uvedbi in ažurnem 
vodenju enotne evidence prostorskih enot in v ta namen: 

1) obveščajo pristojne republiške oziroma pokrajinske or- 
gane oziroma organizacije za vodenje enotne evidence in enot- 
nega registra o spremembah meja in imen naselij (ustanovitev, 
ukinitev, sprememba imena, združitev, pripojitev, osamosvoji- 
tev idr.), ki so bile opravljene na podlagi odloka občinske 
(mestne) skupščine; 

2) pošiljajo pristojnim republiškim oziroma pokrajinskim 
organom oziroma organizacijam za vodenje grafičnega prikaza 
enotne evidence oziroma republiškim in pokrajinskim orga- 
nom in organizacijam za uvedbo in vodenje enotne evidence in 
enotnega registra gradivo in podatke o spremembah meja sta- 
tističnih okolišev; 

3) pošiljajo pristojnim republiškim oziroma pokrajinskim 
organom oziroma organizacijam za vodenje grafičnega prikaza 
enotne evidence oziroma republiškim in pokrajinskim orga- 
nom in organizacijam za uvedbo in vodenje enotne evidence in 
enotnega registra gradivo in podatke o spremembah meja in 
imen krajevnih skupnosti (ukinitev krajevne skupnosti in pri- 
pojitev k drugi, združitev, sprememba imena, delitev krajevne 
skupnosti na dve ali več novih idr.), ki so bile opravljene in 
vključene v statut občine (mesta); 

4) obveščajo republiške oziroma pokrajinske pristojne or- 
gane oziroma organizacije za uvedbo in vodenje enotne evi- 
dence in enotnega registra prostorskih enot o spremembah in 
poimenovanju ulic in dodeljevanju hišnih številk. 

5. Naloge krajevnih skupnosti 
Krajevne skupnosti pomagajo strokovnim službam ob- 

činskih organov in neposredno sodelujejo pri določanju ozem- 
lja krajevnih skupnosti (z ulicami, soseskami in hišnimi števil- 
kami ter statističnimi okoliši), ki pripadajo tem enotam. 

111. NAVODILO ZA REVIZIJO DOKUMENTOV STATIS- 
TIČNIH OKOLIŠEV 

Dokumenti statističnih okolišev se revidirajo po tej meto- 
dologiji samo zaradi uvedbe statističnih okolišev in krajevnih 

skupnosti v enotno evidenco prostorskih enot in zaradi vriso- 
vanja njihovih meja v kartografske podlage. 

1. Ozemeljski okviri revizije dokumentov statističnih okolišev 
Ozemeljski okviri, t.j. omrežje statističnih okolišev, se mo- 

rajo v letu 1989 ažurirati za izvajanje zakona o enotni evidenci 
prostorskih enot iz naslednjih razlogov: 

Revizija dokumentov statističnih okolišev zaradi njihove 
uskladitve z dejanskim stanjem na terenu bo opravljena v okvi- 
ru izvajanja zakona o enotni evidenci prostorskih enot, upo- 
rabljala pa se bo za oblikovanje popisnih okolišev za popis v 
letu 1991. S tem bodo najsmotrneje izkoriščeni kadrovski, teh- 
nični in finančni viri, potrebni za izpolnitev obeh nalog. 

Instrumenta, ki omogočata nedvoumno določitev meja 
statističnega okoliša, sta opis meja in skica statističnega okoli- 
ša. 

Zaradi natančne določitve meja statističnega okoliša in 
krajevne skupnosti je treba meje statističnega okoliša in kra- 
jevne skupnosti vrisati v topografske karte, topografsko-katas- 
trske načrte, letalske posnetke ali fotokarte. S tem je opravlje- 
na osnovna faza izvajanja zakona o enotni evidenci prostor- 
skih enot. 

Za vrisovanje meja statističnih okolišev in krajevnih 
skupnosti v topografske karte, topografsko-katastrske načrte, 
letalske posnetke ali fotokarte se uporabljajo ažurni opisi meja 
in skice statističnih okolišev ter seznami ulic in hišnih številk v 
statističnem okolišu in krajevni skupnosti po reviziji. 

Ker so krajevne skupnosti enote enotnega registra pro- 
storskih enot, rezultati popisa v letu 1991 pa se bodo nanašali 
tudi na krajevne skupnosti, se ozemlje krajevne skupnosti do- 
loči z naselji in statističnimi okoliši, če jih obsega v celoti, in z 
deli statističnih okolišev in popisnimi okoliši, če jih ne obsega 
v celoti. 

2. Načela revizije dokumentov statističnih okolišev 
V skladu z zastavljenimi cilji temelji revizija dokumentov 

statističnih okolišev na naslednjih načelih: 
1) omrežje statističnih okolišev pokriva vse ozemlje 

SFRJ; 
2) en statistični okoliš lahko obsega eno naselje ali dele 

enega naselja; 
3) en statistični okoliš lahko pripada samo eni občini in 

samo eni katastrski občini; 
4) popolna ohranitev stalnosti omrežja statističnih okoli- 

šev; 
5) natančna in jasna določitev meja vsakega statističnega 

okoliša, ki se lahko brez težav identificira na terenu; 
6) zajetje vseh ulic in hišnih številk v okviru statističnega 

okoliša; 
7) ažurnost, ki se doseže z vpisom vseh sprememb, ki do- 

ločajo meje statističnega okoliša, v dokument statističnih oko- 
lišev neposredno po spremembi; 

8) decentralizirana organizacija: revizijo dokumentov sta- 
tističnih okolišev organizirajo in koordinirajo pristojni repub- 
liški in pokrajinski organi in organizacije za uvedbo in vodenje 
enotne evidence in enotnega registra prostorskih enot. 

3. Dokumenti za revizijo statističnih okolišev 

Revizija dokumentov statističnih okolišev obsega ozemlje 
SFRJ. 

Revizija dokumentov statističnih okolišev se opravi za 
določena območja po prioritetah v času, predvidenem z riačrti, 
ki jih sestavijo in določijo pristojni republiški in pokrajinski 
organi ter organizacije v sodelovanju s pristojnimi službami v 
občini. 
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V načrte se vključijo programi za izdelavo osnovne doku- 
mentacije in izdelavo seznamov ulic in hišnih številk v okviru 
statističnega okoliša in krajevne skupnosti ter roki za njihovo 
izdelavo po prioritetah. 

Gradivo, ki se uporablja pri reviziji dokumentov statistič- 
nih okolišev; 

1) skice in opisi meja statističnih okolišev pred njihovim 
vrisom v topografske karte in topografsko-katastrske načrte; 

2) topografske karte v merilu 1 ; 25 000 ali večjem meri- 
lu, v katere so vrisani statistični okoliši; 

3) topografsko-katastrski načrti v merilu 1 : 5 000 ali to- 
pografsko-katastrske karte v merilu 1 ; 10 000, v katere so vri- 
sani statistični okoliši; 

4) topografsko-katastrski načrti v merilu 1 : 2 500 za 
mestna naselja z intenzivno gradnjo, v katere so vrisani statis- 
tični okoliši; 

5) letalski posnetki ali fotokarte za mestna naselja z inten- 
zivno gradnjo, če niso izdelani osnovni topografski načrti z vri- 
sanimi statističnimi okoliši; 

6) obrazec za uvedbo ulic v enotno evidenco prostorskih 
enot (obrazec JE-1); 

7) obrazec za uvedbo ulic in hišnih številk v enotno evi- 
denco prostorskih enot (obrazec JE-2); 

8) obrazec za izvime spremembe enot enotne evidence 
prostorskih enot (obrazec JE-4). 

Za eno naselje se uporabljajo topografski načrti z naj- 
ugodnejšim merilom. 

Za pregledne grafične prikaze se uporabljajo topografske 
karte v merilu 1:25 000, 1 ;50 000 ali skice občin, če ni topo- 
grafskih kart. 

Meje statističnega okoliša se določijo s skico in opisom 
meja pred vrisom v topografske karte in topografsko-katas- 
trske načrte. 

Naselje se določi z enim statističnim okolišem ali več sta- 
tističnimi okoliši, katerih meje se določijo s skico in opisom 
meja statističnega okoliša pred vrisom v topografske karte in 
topografsko-katastrske načrte. 

Krajevne skupnosti se določijo z naselji in statističnimi 
okoliši ter deli statističnega okoliša: 

a) z naselji - če krajevno skupnost sestavlja eno naselje 
ali več naselij v celoti; 

b) s statističnimi okoliši - če je krajevna skupnost del na- 
selja, obsega pa en statistični okoliš ali več statističnih okolišev 
v celoti; 

c) z deli statističnega okoliša za krajevne skupnosti, ki ob- 
segajo dele statističnih okolišev. 

4. Priprava in organizacija revizije dokumentov statističnih 
okolišev 

Revizijo dokumentov statističnih okolišev pripravljajo in 
organizirajo: 

1) Zvezni zavod za statistiko: 
Zvezni zavod za statistiko v sodelovanju s pristojnimi re- 

publiškimi in pokrajinskimi organi in organizacijami za uved- 
bo in vodenje enotnega registra prostorskih enot pri reviziji 
dokumentov statističnih okolišev določi metodološke osnove, 
izdela instrumente (obrazce, navodila idr.) za revizijo doku- 
mentov statističnih okolišev, daje dopolnilna navodila za enot- 
no reševanje problemov pri delu v zvezi z revizijo dokumentov 
statističnih okolišev ter koordinira in spremlja delo pri reviziji 
dokumentov statističnih okolišev; 

2) pristojni republiški in pokrajinski organi ter organiza- 
cije za uvedbo in vodenje enotne evidence in enotnega registra 
prostorskih enot: 

Pristojni republiški in pokrajinski organi ter organizacije 
za uvedbo in vodenje enotnega registra prostorskih enot sode- 
lujejo pri izdelavi metodologije ter opravljajo in organizirajo 
vsa dela v zvezi z revizijo dokumentov statističnih okolišev. 

Zato opravljajo tale dela; popišejo in kompletirajo dokumente 
statističnih okolišev; primerjajo opise meja in skice statističnih 
okolišev, da bi ugotovili, ali so medsebojno usklajeni; v sode- 
lovanju s pristojnimi občinskimi organi kategorizirajo doku- 
mente statističnih okolišev po stopnji njihove usklajenosti, po- 
polnosti in ažurnosti oziroma odločajo o tem, ali je potrebna 
revizija; sestavljajo načrte revizije dokumentov statističnih 
okolišev po prioritetah; tiskajo obrazce za revizijo dokumen- 
tov statističnih okolišev; zagotavljajo kopije opisov meja sta- 
tističnih okolišev in skic statističnih okolišev za revizijo doku- 
mentov statističnih okolišev; izdelujejo opise meja in skice sta- 
tističnih okolišev po reviziji; razdeljujejo gradivo za revizijo 
dokumentov statističnih okolišev; koordinirajo delo pri reviziji 
dokumentov statističnih okolišev s pristojnimi republiškimi 
oziroma pokrajinskimi organi in organizacijami ter ustreznimi 
občinskimi strokovnimi službami; določajo osebe, ki bodo pri- 
merjale dokumente statističnih okolišev s stanjem na terenu; 
opravljajo instruktažo za vse udeležence pri reviziji dokumen- 
tov statističnih okolišev; evidentirajo in kontrolirajo potek re- 
vizije dokumentov statističnih okolišev; opravljajo še druga 
dela, nujna za uspešno pripravo in izvajanje revizije dokumen- 
tov statističnih okolišev; 

3) pristojne strokovne službe občinskih skupščin: 
Pristojni organi oziroma organizacije za vodenje grafič- 

nega prikaza v občinah imajo zelo odgovorno nalogo pri revi- 
ziji dokumentov statističnih okolišev, in sicer: zagotavljajo to- 
pografske karte v merilu I ;25 000 ali v večjem merilu in topog- 
rafsko-katastrske načrte, letalske posnetke ali fotokarte v meri- 
lu 1:10 000 ali v večjem merilu; prenašajo meje statističnih 
okolišev v topografske karte in topografsko-katastrske načrte; 
preverjajo meje statističnih okolišev na terenu in določajo me- 
je vseh prostorskih enot. 

Dela v zvezi z revizijo dokumentov statističnih okolišev 
opravljajo tudi druge občinske strokovne službe, odvisno od 
svoje pristojnosti, v sodelovanju z drugimi službami pa zago- 
tavljajo ažurne sezname ulic in hišnih številk za vsa naselja; 
določajo na podlagi opisa meja in skic pripadnost ulic in hiš- 
nih številk statističnemu okolišu in krajevni skupnosti ter op- 
ravljajo še druga dela, nujna za uspeh akcije. 

5. Navodilo za izdelavo dokumentov statističnih okolišev 
Z izdelavo skic in opisov meja statističnih okolišev (obra- 

zec KSK-4G/91) se po tem navodilu dajejo osnove za vris me- 
ja statističnih okolišev in krajevnih skupnosti v topografske 
karte in topografsko-katastrske načrte, s tem pa tudi za izvaja- 
nje zakona o enotni evidenci prostorskih enot v tej fazi. 

Pri reviziji dokumentov statističnih okolišev: 
1) se statistični okoliši ne smejo združevati niti črtati; 
2) se statistični okoliš deli le, če so za to zakonski oziro- 

ma metodološki razlogi, in sicer: 
- če v statističnem okolišu nastane več naselij (izločitev in 

pripojitev drugemu naselju, na novo zgrajeno naselje); 
- če občinska meja seka statistični okoliš; 
- če se opravita komasacija in arondacija zemljišča; 
- če deli statističnega okoliša zaradi spremembe meje ka- 

tastrske občine pripadajo različnim katastrskim občinam; 
3) se v takih izjemnih primerih: 
- ugotovi tudi pravna podlaga za delitev; 
- zagotovijo podatki, potrebni za delitev; 
- določijo meje novih statističnih okolišev z objekti, ki jih 

natančno določajo; 
- dodelijo matične številke na novo oblikovanim statistič- 

nim okolišem; 
- zagotovijo potrebni dokumenti za statistične okoliše; 
4) se meje statističnih okolišev popravijo. 
Specifične situacije, v katerih se popravijo meje statistič- 

nega okoliša, se rešujejo takole: 
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- na nenaseljenih območjih, če jih je treba natančno do- 
ločiti z naravnimi mejami, s trajnimi objekti in mejami parcel; 

- objekt, zgrajen na meji statističnega okoliša, pripada 
statističnemu okolišu, na katerega območju je njegov večji del; 

- ozemlje, povečano zaradi spremembe toka mejne reke, 
potoka ipd., se doda statističnemu okolišu, s katerim je teren- 
sko povezano; 

- nezajet, nenaseljen del ozemlja se pripoji st atističnemu 
okolišu naselja, v katerega območje spada, če pa je naseljen - 
po zajetju pri popisu prebivalstva in stanovanj v letu 1981; 

- dvakrat zajeti del ozemlja se pripoji statističnemu okoli- 
šu, v okviru katerega je bilo zajeto prebivalstvo zadevnega 
ozemlja pri popisu v letu 1981; če je prebivalstvo zajeto dvak- 
rat ali če ozemlje ni naseljeno, odločijo republiški oziroma po- 
krajinska zavoda za statistiko, kako bo tak primer rešen; 

- če občinska meja odreže majhen in nenaseljen del sta- 
tističnega okoliša; 

- če se meja statističanega okoliša ne more identificirati 
zaradi velike graditve objektov, ki jih prej ni bilo v popisih, se 
meja ali del meje popravi glede na te objekte, pri čemer mora- 
jo nove meje vsaj približno ustrezati prejšnjim mejam. 

Za statistične okoliše, katerih meje so vrisane v topograf- 
ske karte in topografsko-katastrske načrte, se njihova ažurnost 
po potrebi preverja samo na terenu. 

5.1. Navodilo za izpolnjevanje obrazca KSK-4G/91 - 
opis meja statističnega okoliša 

Obrazec KSK-4G/91 vsebuje elemente za revizijo opisa 
statističnega okoliša in za oblikovanje popisnih okolišev za po- 
pis v letu 1991. 

Opis meja se sestavi po vpogledu v dokumentacijo in na 
terenu, tj. po revidiranem opisu, ki je bil dopolnjen in potrjen 
med revizijo. 

Podatki o statističnem okolišu (od 1 do 7) se vpišejo pri 
pristojnih republiških oziroma pokrajinskih organih in organi- 
zacijah za uvedbo in vodenje enotne evidence in enotnega re- 
gistra prostorskih enot: 

1. in 2. Matična številka in šifra statističanega okoliša - 
prepišeta se iz seznama matičnih številk statističnih okolišev. 

3. Ime socialistične republike oziroma socialistične avto- 
nomne pokrajine - vpiše se na črto. 

4. Ime občine - vpiše se na črto po veljavni politično-teri- 
torialni delitvi. 

5. Ime naselja - naseljenega kraja - vpiše se zakonsko 
ime naselja. Če je naselje spremenilo ime, je treba pri izpolnje- 
vanju obrazca vpisati novo ime, staro pa navesti v oklepaju. 

5.1. in 5.2. Matična številka in šifra (stara) naselja-nase- 
Ijenega kraja - prepišeta se iz sistematskega seznama naselij z 
matičnimi številkami. 

6. Značaj naselja - vpiše se ena izmed naslednjih modali- 
tet značaja naselja (besedilo in šifra). 

Značaj naselja Šifra 
Vaško raztreseno naselje I 
Vaško nestrnjeno naselje 2 
Vaško strnjeno naselje brez uličnega sistema 3 
Vaško naselje z uličnim sistemom in vaško strnje- 

no naselje z uličnim sistemom 4 
Obmestno naselje in periferni deli mestnih naselij 5 
Mestna naselja 6 

Z vaškim raztresenim naseljem je mišljeno naselje, v kate- 
rem so posamezne hiše oddaljene druga od druge več deset pa 
tudi sto metrov. To so navadno hribovska naselja, kjer je kon- 
figuracija zemljišča taka, da je prehod od ene do druge hiše 
precej težak in zahteva veliko časa. 

Z vaškim nestrnjenim naseljem je mišljeno vaško naselje, 
pri katerem so skupine hiš več ali manj oddaljene druga od 

druge, včasih tudi po 100 metrov. Tudi ta naselja so navadno 
hribovska, oddaljenost ene skupine hiš od druge pa je odvisna 
od konfiguracije terena. Ta tip naselja se lahko pojavi tudi v 
nekaterih ravninskih predelih. 

Vaško strnjeno naselje brez uličnega sistema je naselje, 
kjer so vse hiše v naselju zelo blizu druga drugi in kjer prehod 
od ene hiše do druge ni nikakršna ovira, torej ne zahteva veli- 
ko časa. Glavna značilnost tega naselja je, da nima uličnega 
sistema. 

Vaško naselje z uličnim sistemom in vaško strnjeno nase- 
lje z uličnim sistemom sta naselji, v katerih so hiše včasih od- 
daljene druga od druge tudi po več deset metrov ali so ob ces- 
ti, oziroma naselje, strnjeno in razvrščeno ob eni cesti ali več 
cestah, ki se križajo v naselju. Taka naselja so tipična za Voj- 
vodino in Slavonijo. 

Obmestna naselja oziroma periferni deli mestnih naselij 
so tudi naselja, v katerih so hiše blizu druga druge in so v ulič- 
nem sistemu in ki so v neposredni bližini mesta, pogosto pa se 
zlivajo z njim. 

Mestna naselja so določena na podlagi republiških in po- 
krajinskih pravnih aktov. V teh naseljih so hiše blizu druga 
druge in so v uličnem sistemu z oštevilčenjem. 

Odmiki od teh meril se lahko tolerirajo za 10 do 15%, če 
to zahtevajo razmere na terenu, da se zaradi „presežka" gospo- 
dinjstev popisni okoliši ne bi preveč drobili. 

Ce se pri reviziji (z vpogledom v novo dokumentacijo ali 
na terenu) ugotovi, da modeliteta značaja naselja, vpisana v 
zavodu za statistiko, ne ustreza, se prečrta star podatek in vpi- 
še nov. 

Ce se značaj naselja ni spremenil, je treba prevzeti bese- 
dilo iz obrazca KSK-4/8I, šifro pa določiti po navedenih mo- 
dalitetah. Praviloma je ta šifra pretežno iz obrazca KSK-4/81. 

7. Število gospodinjstev - vpiše se ocenjeno število gos- 
podinjstev v statističnem okolišu. 

8. Število popisnih okolišev - vpiše se število popisnih 
okolišev, na katere je razdeljen statistični okoliš za popis v letu 
1991. 

9. Datum izpolnitve obrazca - vpišejo se dan, mesec in le- 
to izpolnitve obrazca. 

10. Revidirani opis meja statističnega okoliša se izpiše čit- 
ljivo in jasno znotraj uokvirjenega prostora obrazca 
K.SK-4G/91. Opis mora biti jasen in natančno določen s traj- 
nimi in znanimi objekti, ker se deli tega opisa med oslonilnimi 
točkami uporabljajo za izdelavo opisa meja popisnih okolišev. 
Ce ni vidnejših objektov, je treba pri izdelavi opisa meja statis- 
tičnega okoliša uporabiti smer proti kakšnemu objektu, pri če- 
mer je treba približno določiti njegovo oddaljenost. Trigono- 
metrične kote se uporabljajo za določanje meje statističnega 
okoliša, če ni drugega vidnejšega naravnega ali umetnega ob- 
jekta. 

V opisu meje se ne sme sklicevati na meje katastrskih ob- 
čin, temveč se oslonilne točke prevzamejo iz zapisnika o raz- 
mejitvi katastrskih občin. 

Ce se statistični okoliš ujema s katastrsko občino, se za 
opis meja statističnega okoliša prevzame kopija zapisnika o 
razmejitvi katastrske občine in označi matična številka statis- 
tičnega okoliša in katastrske občine iz seznama matičnih šte- 
vilk teh enot. 

V opisu meja se navedejo številke mejnih parcel znotraj 
statističnega okoliša, zlasti če ni drugih prepoznavnih oslonil- 
nih točk. 

Za objekte na meji okoliša je treba natančno določiti, ka- 
teremu statističnemu okolišu pripadajo. 

Za število popisnih okolišev v statističnem okolišu, če sta- 
tistični okoliš ni razdeljen na popisne okoliše, se vpiše „01", 
zanj pa se ne izpolni opis meja popisnih okolišev v statistič- 
nem okolišu (obrazec KSK-4P/91), t.j. kopija obrazca 
KSK-4G/9I se uporablja pri popisu v letu 1991. 
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ZVEZNI ZAVOD ZA STATISTIKO Opis meja statističnega okoliša - nadaljevanje 

Obrazec KSK-4G/91 

Zakon o enotni evidenci 
prostorskih enot 

Uradni list SFRJ št. 18/88 

Šifra raziskovanja 2803 
Zaporedna številka obrazca 1 

OPIS MEJA STATISTIČNEGA OKOLIŠA 

1. Matična številka statističnega okoliša 12 

2. Šifra statističnega okoliša —   18 

3. SR-SAP  

4. Občina      , 

5. Naselje (naseljen kraj)-ime  

5.1. Matična številka  24 

5.2. Šifra (stara)  30 

6. Značaj naselja   šifra _ 31 

7. Število gospodinjstev v statističnem okolišu  34 

8. Število popisnih okolišev v statističnem okolišu 36 

9. Datum izpolnitve obrazca  44 

10. Opis meja statističnega okoliša 

- nadaljevanje na drugi strani - 

Opis sestavil: 

(podpis) 
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5.2. Skica statističnega okoliša 
Skica statističnega okoliša je osnovni dokument omrežja 

statističnih okolišev za območje, za katero statistični okoliši ni- 
so vrisani v topografske karte in topografsko-katastrske načrte, 
ki se pri reviziji ažurira in izdela po tem navodilu. To navodilo 
se nanaša tudi na izdelavo skic novih statističnih okolišev, na- 
stalih z delitvijo posameznih statističnih okolišev, in na ažuri- 
ranje skice statističnega okoliša, katerega meje se popravijo v 
določenih primerih in take vrišejo v topografske karte in to- 
pografsko-katastrske načrte. 

Ažurna skica statističnega okoliša vsebuje tele elemente: 
1) ime republike in avtonomne pokrajine, občine, katas- 

trske občine, naselja - naseljenega kraja ter matično številko in 
šifro statističnega okoliša. 

Navedeni podatki se vpišejo v pristojnih republiških ozi- 
roma pokrajinskih organih in organizacijah za uvedbo in vo- 
denje enotne evidence in enotnega registra prostorskih enot iz 
ustreznih seznamov; • ... 

2) meje statističnega okoliša, določene z značilnimi in 
trajnimi objekti (šola kulturni dom, prodajalna, tovarna, jama, 
znan zaliv, cerkev, most, nasip, pokopališče idr.) ali s komuni- 
kacijami (cesta, železniška proga, avtomobilska cesta, ulica, iz- 
jemoma kolovoz in steza ipd.) oziroma z rekami, znanimi poto- 
ki in parcelami, ki so na meji označenega okoliša, zlasti če m 
drugih natančnih točk. 

Enako se določijo tudi meje krajevnih skupnosti oziroma 
delov statističnega okoliša, ki določajo meje krajevne skupnos- 
ti, če se le-te ne ujemajo z omrežjem statističnih okolišev, za 
popis v letu 1991 pa tudi meje popisnih okolišev v opazova- 
nem statističnem okolišu: 

3) vrisane hiše, označene s hišnimi številkami, posamično 
aH v skupinah hiš v manjših naseljih; 

4) vrisane ulice s soseskami hiš za mestna naselja: 
5) vrisane notranje komunikacije, reke, potoke, objekte, 

ki so pomembni za orientacijo in identifikacijo ozemlja statis- 
tičnega okoliša in popisnih okolišev na tem ozemlju; 

6) matično številko krajevne skupnosti; 
7) vpisana imena delov naselja z lokacijami, ki natančne- 

je ustrezajo dejanskim lokacijam; 
8) matične številke mejnih statističnih okolišev; 
9) legendo z imenom naselja - naseljenega kraja in njego- 

vih delov ter pojasnila za vsak uporabljeni generalni znak v 
skici, natančen videz in vsebino dela statističnega okoliša (naj- 
pogosteje mestnega), ki ni dovolj jasen v skici. 

Tehnična izdelava skice, uporabljenih črk (velikost), vri- 
sanih znakov za objekt, komunikacije, meje itd. se opravi po 
tehničnem navodilu za izdelavo grafičnih prikazov in znakov 
za vrisovanje mej in vpisovanje šifer prostorskih enot v topog- 
rafske karte, topografsko-katastrske načrte, letalske posnetke 
ali fotokarte. 

Vse, kar je navedeno za skico statističnega okoliša, so bis- 
tveni elementi skice, ki se morajo, če skica, ki je na razpolago, 
ne ustreza tem zahtevam, prilagoditi med revizijo. 

To navodilo se nanaša tudi na izdelavo opisa meja in skic 
novih statističnih okolišev, nastalih z delitvijo posameznih sta- 
tističnih okolišev, in na ažuriranje skice statističnega okoliša, 
katerega meje se popravijo v določenih primerih in take vriše- 
jo v topografske karte in topografsko-katastrske načrte. 

Na podlagi ažurnega opisa meja in skice statističnega 
okoliša se statistični okoliši vrišejo v topografske karte in to- 
pografsko-katastrske načrte. 

Ažurni opis meja in skice statističnega okoliša se vložijo v 
dosje enotne evidence prostorskih enot. 

5.3. Občinska pregledna skica statističnih okolišev 
V občinske pregledne skice so vrisani vsi statistični okoli- 

ši občine, in sicer z uporabo tehničnih sredstev za prenos istih 
meril, tako da ima vsak statistični okoliš na tej skici enako ob- 
liko (lik) kot na posebni skici. Statistični okoliši mestnih nase- 
lij, ki se ne morejo jasno prikazati v istem merilu, se prikažejo 

v posebej izdelani dopolnilni skici - zunaj občinske pregledne 
skice. 

Občinska pregledna skica se izdela praviloma v merilu 
1 -.50000. 

Pregledna skica občine mora vsebovati: mejo občine, me- 
je katastrskih občin, meje statističnih okolišev, meje krajevnih 
skupnosti, matične številke in šifre statističnih okolišev, imena 
katastrskih občin, naselij in delov naselij ter mejne občine (po- 
litične in katastrske), merilo in stanje, ki ga prikazuje. 

Meje krajevnih skupnosti se vrišejo v občinsko pregledno 
skico z rdečim svinčnikom, tafko^da se previdno vrišejo po me- 
jah statističnih okolišev, če pa sekajo statistični okoliš, se po 
možnosti vrišejo tako, kot so vrisane na skici statističnega oko- 
liša oziroma kakršne so na terenu. 

IV. NAVODILO ZA UVEDBO ENOTNE EVIDENCE PRO- 
STORSKIH ENOT 

!. Enotna evidenca za enote enotnega registra prostor- 
skih enot bo uvedena na podlagi razpoložljivih podatkov orga- 
nov in organizacij za statistične in geodetske zadeve z enotnim 
projektom obdelave. 

2. Navodilo za uvedbo enotne evidence za enote, ki jih ne 
obsega enotni register prostorskih enot. 

Zaradi smotrne in učinkovite uporabe kadrov, zlasti stro- 
kovnih, tehničnih in finančnih sredstev ter časa, se s to meto- 
dologijo zagotavljata: 

a) uvedba teh enot v enotno evidenco prostorskih enot; 
b) uporaba za popis v letu 1991. 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca za uvedbo ulic v enotno evi- 
denco prostorskih enot (obrazec JE-1) 

Če se za kakšno naselje vodi ažurni seznam - register ulic 
na magnetnih medijih, šifrirni sistem pa ustreza merilom te 
metodologije in jih zato ni treba spremeniti, se uvedejo ulice v 
enotno evidenco prostorskih enot po programu - na podlagi 
obstoječega seznama - registra. 

Obrazec za uvedbo ulic v enotno evidenco prostorskih 
enot (obrazec JE-1) izpolni občinski organ, ki vodi seznam 
ulic (trgov), tako da vpiše ažurno stanje ulic v okviru naselja. 

1. Ime naselja - vpiše se zakonsko ime naselja. 
2. Matična številka naselja - prepiše se iz sistematskega 

seznama naselij z matičnimi številkami. 
3. Datum izdelave seznama ulic - vpišejo se dan, mesec 

in leto, ko je bil seznam izdelan, da bi imeli vpogled v njegovo 
ažurnost. 

4. Zaporedna številka strani - če ima naselje več ulic, kot 
je predvideno na eni strani obrazca, se v nadaljevanju obrazca 
vpišejo ime in matična številka naselja ter tekoče oštevilčenje 
glede na število nadaljevanj. 

5. Seznam ulic v okviru naselja - izdela ga pristojni ob- 
činski organ tako, da prepiše ulice iz ažurnega seznama ulic iz 
svoje ažurne evidence ali z vpogledom na terenu. 

Zaporedna številka ulice - dodelijo jo pristojni občinski 
oziroma mestni organi za mestna naselja, ki se delijo na več 
občin, in sicer po vrstnem redu izdelave ažurnega seznama ulic 
v naselju - naseljenem kraju po abecedi oziroma azbuki. 

Za naselja brez uličnega sistema - vpiše se „0000". 
Za ulice brez imen v naselju z uličnim sistemom - vpiše 

se „9901,9902" itd. 
Ime ulice - vpiše se na podlagi odlokov občinskih oziro- 

ma mestnih skupščin. 
Za naselja brez uličnega sistema - vpiše se „Naselje je 

brez uličnega sistema". 
Za ulice v naselju z uličnim sistemom, ki jih pristojni or- 

gan občinske skupščine s svojim odlokom ni poimenoval, se 
vpiše „Nima imena", po možnosti pa doda lokalno ime, dolo- 
čeno po ledinskem imenu, imenu predmestja ipd. 
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Na koncu obrazca se obvezno vpišeta ime in priimek ose- 
be, ki je sestavila seznam. 

ZVEZNI ZAVOD ZA STATISTIKO 

• Obrazec JE-1 

Zakon o enotni evidenci 
prostorskih enot 

Uradni list SFRJ št. 18/88 

Šifra raziskovanja 2803 
Zaporedna številka obrazca 2 

OBRAZEC 

ZA UVEDBO ULIC V ENOTNO EVIDENCO 
PROSTORSKIH ENOT 

1. Ime naselja     

2. Matična številka naselja  II 

3. Datum izdelave seznama  19 

4. Zaporedna številka strani 01 

5. SEZNAM ULIC V OKVIRU NASELJA 

Seznam sestavil 

(podpis) 

Obrazec JE-1 

Seznam ulic v okviru naselja - nadaljevanje 

1. in 2. Ime naselja in matična številka  

4, Zaporedna številka strani 

ULICA 

Zap. 
št. Ime 

20 - 23 24 - 48 

Seznam sestavil 

(podpis) 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca za uvedbo ulic in hišnih šte- 
vilk v enotno evidenco prostorskih enot (obrazec JE-2) 

Obrazec za uvedbo ulic in hišnih številk v enotno eviden- 
co prostorskih enot (obrazec JE-2) izpolni občinski organ, pri- 
stojen za vodenje seznamov (registrov) ulic in hišnih številk, in 
to tako, da po reviziji mej statističnega okoliša vpiše ažurno 
stanje vsake ulice in hišne številke, ki je v statističnem okolišu. 

1. Matična številka statističnega okoliša - prepiše se iz 
seznama matičnih številk statističnih okolišev. 

2. Šifra dela statističnega okoliša - dodelijo se zaporedne 
številke delov statističnih okolišev od 01 do 99, ki določajo me- 
je krajevne skupnosti, ki se v celoti ne ujema z omrežjem statis- 
tičnih okolišev. Za vsak del statističnega okoliša se izpolni nov 
obrazec. 

Ce se meja krajevne skupnosti popolnoma ujema z enim 
statističnim okolišem ali več, se v navedeni mesti za šifro vpiše 
„00". 

3. Matična številka krajevne skupnosti - prepiše se iz sis- 
tematskega seznama krajevnih skupnosti z matičnimi številka- 
mi. 

4. Datum izdelave seznama - vpišejo se dan, mesec in le- 
to, ko je bil seznam izdelan, da bi imeli vpogled v njegovo 
ažurnost. 

5. Zaporedna številka strani - če je v statističnem okolišu 
več hišnih številk, kot je predvideno na eni strani, se v nadalje- 
vanju obrazca vpišeta matična številka statističnega okoliša in 
tekoče oštevilčenje glede na število nadaljevanj. 

6. Seznam ulic in hišnih številk v statističnem okolišu - 
zaradi smotrnejše uvedbe ulic in hišnih številk v enotno evi- 
denco prostorskih enot in zaradi priprave okvira za popis pre- 

ULICA 

Zap. 
št. Ime 

20 - 23 24 - 48 

- 
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bivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1991 se za vsako 
ulico in hišno številko vpiše tudi pripadnost krajevni skupnosti 
v okviru statističnega okoliša. 

Zaporedna številka ulice - prepiše se iz obrazca za uved- 
bo ulic v enotno evidenco prostorskih enot (obrazec JE-1). 

Hišna številka - vpiše se ažurno stanje hišne številke. V 
polja 33, 34 in 35 se vpiše številčni del hišne številke, v polji 36 
in 37 pa dodatek hišne številke (številčni ali abecedni). 

Hišne številke z dodatkom se morajo vpisovati posamič- 
no. „ 

Za stavbe, ki jim pristojni občinski organ z odlokom ni 
dodeli! hišne številke, se v polja 33,34 in 35 vpiše „000", v polji 
36 in 37 pa „BB". 

Ce so hišne številke zaporedne, se v navedena polja naj- 
prej vpiše soda ali liha številka, v polja od 38 do 42 pa zadnja 
hišna številka. Ce hišne številke niso zaporedne, t.j. so preki- 
njene, se v naslednjo vrsto vpiše prva hišna številka po preki- 
nitvi. 

Na koncu obrazca se obvezno vpišeta ime in priimek ose- 
be, ki je sestavila seznam. 

ZVEZNI ZAVOD ZA STATISTIKO 
Obrazec JE-2 

Zakon o enotni evidenci 
prostorskih enot 

Uradni list SFRJ št. 18/88 

Šifra raziskovanja 2803 
Zaporedna številka obrazca 3 

OBRAZEC 
ZA UVEDBO ULIC IN HIŠNIH ŠTEVILK V 

ENOTNO EVIDENCO PROSTORSKIH ENOT 

1. Matična številka statističnega okoliša 12 

2. Šifra dela statističnega okoliša (popisni okoliš) 14 

3. Matična številka krajevne skupnosti  20 

4. Datum izdelave seznama  ^ 

5. Zaporedna številka strani 01 

6. SEZNAM ULIC IN HIŠNIH ŠTEVILK V 
STATISTIČNEM OKOLIŠU 

ULICA 

Zap. št. 

29-32 

Hišna številka 
od do 

oštev. 

33-35 

dodatek 

36,37 

oštev. 

38-40 

dodatek 

41,42 

ULICA 

Zap. št. 

29-32 

Hišna številka 
' od do 

oštev. 

33-35 

dodatek 

36,37 

oštev. 

38-40 

dodatek 

41,42 

Seznam sestavil 

(podpis) 

Obrazec JE-2 

Seznam ulic in hišnih številk v statističnem okolišu - 
nadaljevanje 

1. Matična številka statističnega okoliša 12 

2. Šifra dela statističnega okoliša   

3. Matična številka krajevne skupnosti   

5. Zaporedna številka strani 

ULICA 

Zap. 
št. 

29-32 

Hišna številka 
od do 

oštev. dodatek oštev. dodatek 

33-35 36,37 38-40 41,42 
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ULICA 

Zap. 
št. 

29 - 32 

Hišna številka 
od do 

oštev. dodatek oštev. aodatek 

33-35 36,37 38-40 41,42 

Seznam sestavil 

3. Matična številka statističnega okoliša - prepiše se iz 
seznama matičnih številk statističnih okolišev. 

4. Datum - vpišejo se dan, mesec in leto, ko je bil seznam 
izdelan. 

5. Zaporedna številka strani - če je v statističnem okolišu 
več stavb in objektov, kot se jih vpiše na eni strani, se vzame 
nadaljevanje in vpišeta matična številka statističnega okoliša in 
tekoče oštevilčenje glede na število nadaljevanj. 

6. Seznam stavb in objektov 
- številka stavbe in objekta - vpiše se po vrstnem redu 

vpisa; 
- vrsta stavbe in objekta - prepiše se iz nomenklature na- 

činov uporabe zemljiščnih površin; 
- številka parcele - prepiše se iz katastrskega operata ka- 

tastrske občine. 
Na koncu obrazca se obvezno vpišeta ime in priimek ose- 

be, ki je sestavila seznam. 

ZVEZNI ZAVOD ZA STATISTIKO 

Obrazec JE-3 

Zakon o enotni evidenci 
prostorskih enot 

Uradni list SFRJ št. 18/88 

Šifra raziskovanja 2803 
Zaporedna številka obrazca 4 

OBRAZEC 
ZA UVEDBO STAVB IN DRUGIH OBJEKTOV V 

ENOTNO EVIDENCO PROSTORSKIH ENOT 

1 Ime katastrske občine  

1.1 Matična številka katastrske 
občine 

1.2 Šifra katastrske občine 

12 

 20 

2 Matična številka krajevne skupnosti  — 26 

3 Matična številka statističnega okoliša 32 

4 Datum izdelave seznama  41 

5 Zaporedna številka strani 0 1 

6 Seznam stavb in objektov 

(podpis) 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca za uvedbo stavb in drugih ob- 
jektov v enotno evidenco prostorskih enot (obrazec JE-3) 

Obrazec za uvedbo enotne evidence stavb in objektov iz- 
polnjujejo pristojni občinski organi za prikaz položajev in ob- 
lik stavb in objektov, ki so na parcelah in na načrtih, ter drugih 
podatkov za sezname in preglede, ki sestavljajo kataster nepre- 
mičnin. 

1. 1.1. in 1.2. ime in šifra katastrske občine - prepišeta se 
iz katastra nepremičnin, matična številka pa iz seznama matič- 
nih številk katastrskih občin. 

2. Matična številka krajevne skupnosti - prepiše se iz sis- 
tematskega seznama krajevnih skupnosti z matičnimi številka- 
mi. 

Zapored- 
na 

številka 
stavbe - 
objekta 

Vrsta 
stavbe - 
objekta 

Številka parcele 

42-44 45 - 49 50 - 59 

Seznam sestavil 

(podpis) 
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Obrazec JE-3 

Seznam stavb in objektov - nadaljevanje 

3 Matična številka statističnega okoliša    
5 Zaporedna številka strani 

Zapored- 
na 

številka 
stavbe - 
objekta 

Vrsta 
stavbe - 
objekta 

Številka parcele 

42-44 45 - 49 50 - 59 

Seznam sestavil 

(podpis) 

V. NAVODILO ZA VODENJE ENOTNE EVIDENCE 
PROSTORSKIH ENOT 

Spremembe pri enotah enotne evidence in enotnega re- 
gistra prostorskih enot se vnašajo samo na podlagi sprememb, 
ki so urejene z zakonom, odlokom ali sklepom občinskih skup- 
ščin. 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca za izvirne spremembe enot 
enotne evidence prostorskih enot (obrazec JE-4) 

Obrazec za izvirne spremembe enot enotne evidence pro- 
storskih enot (obrazec JE-4) izpolnjujejo pristojni organi za vo- 
denje enotne evidence posameznih prostorskih enot. 

Navedeni obrazec se izpolni tudi za vse statistične okoli- 
še, ki se delijo v.fazi revizije dokumentov statističnih okolišev. 

Prostorska enota pred spremembo 

l.,2. in 3. Podatki o prostorski enoti pred spremembo se 
prevzamejo iz enotne evidence oziroma enotnega registra pro- 
storskih enot. 

4. Vrsta spremembe - prevzame se iz kodeksa šifer za 
vrsto spremembe. 

5. Opis spremembe - napiše se natančna obrazložitev 
spremembe. 

Prostorska enota po spremembi 

6. do 9. Podatki o prostorski enoti po spremembi se vpi- 
šejo na podlagi zakonskih ali drugih pravnih aktov in na pod- 
lagi natančnega opisa spremembe. 

6. Ime enote - vpiše se ime ustrezne prostorske enote, ki 
je z zakonom oziroma drugim pravnim aktom postalo uradno. 
Za statistični okoliš se vpiše črtica 

7. Vrsta enote - prevzame se iz kodeksa šifer za vrsto eno- 
te. 

8. Matična številka - prevzame se iz seznama ustreznih 
prostorskih enot z matičnimi številkami, ki se vpisujejo od 
prve postavke, tj. z leve proti desni. Neizkoriščene postavke 
pustite prazne. 

9. Vrsta spremembe - prevzame se iz kodeksa šifer za 
vrsto spremembe. 

Podatki o prostorski enoti, v katere sestavi je opazovana enota 
10., 11. in 12. Ime, vrsta enote in matična številka - vpiše- 

jo se enako kot pri vprašanjih 6., 7. in 8. 

Sprememba ugotovljena 

13. Vir podatkov - na črto se vpiše uradno glasilo, odlok 
ali sklep občinske skupščine, v katerem je bila objavljena spre- 
memba, šifre pa iz kodeksa šifer za vir podatkov. 

14. Datum spremembe - vpišejo se dan, mesec in leto, ko 
je sprememba postala uradna. 

ZVEZNI ZAVOD ZA STATISTIKO 

Obrazec JE-4 

Zakon o enotni evidenci prostorskih 
enot 

Uradni list SFRJ št. 18/88 

Šifra raziskovanja 2803 
Zaporedna številka obrazca 5 

OBRAZEC 
ZA IZVIRNE SPREMEMBE ENOT ENOTNE EVIDENCE 

PROSTORSKIH ENOT 

Prostorska enota pred spremembo 

1 Ime enote —  

2 Vrsta enote — ^ 

3 Matična št.   ^2 

4 Vrsta Spremembe  24 

5 Opis spremembe 

(Besedilo) —— —  

Prostorska enota po spremembi 
(oziroma nastanek) 

6 Ime enote   

7 Vrsta enote 

8 Matična št- i  

9 Vrsta spremembe   

Podatki o prostorski enoti, v katere sestavi je opazovana 
enota 

10 Ime enote    

11 Vrsta enote 

12 Matična št.  : — 

Sprememba ugotovljena 

13 Vir podatkov o spremembi   

14 Datum spremembe  — 
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VI. KODEKSI ŠIFER 

1. Kodeks šifer za vrsto enote 

4. Kodeks šifer za socialistične republike in socialistični avto- 
nomni pokrajini 

2. Kodeks šifer za vrsto spremembe 

Kratek opis vrste spremembe 
(tekstualni opis) 

1. Nastanek enote 
- z izločitvijo 
- z delitvijo 
- z združitvijo 
- na drug način 

2. Prenehanje enote 
- s pripojitvijo 
- z delitvijo 
- z združitvijo 
- na drug način 

3. Sprememba meje 
- z izločitvijo 
- s pripojitvijo 
- na drug način 

4. Sprememba pripadnosti 

5. Sprememba imena 

6. Sprememba statusa 

- vasi v mesto 
- mesta v vas 

7. Tehnične spremembe 

3. Kodeks šifer za vir spremembe 

Zap. 
št. Vrsta enote 

Število 
mest za 

šifro 
Šifra vrste 

enote 

1 

2 
3 
4 
•5 
6 
7 
8 
9 

Republika - avtonomna 
pokrajina 
Občina 
Krajevna skupnost 
Naselje 
Katastrska občina 
Statistični okoliš 
Ulica 
Hišna številka 
Stavba - objekt 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

Število 
mest za 

šifro 
Možna 
šifra 

11 
12 
13 
14 

21 
22 
23 
24 

31 
32 
33 

41 

51 

61 
62 

71 

Zap. 
št. Uradno glasilo 

Število 
mest za 

šifro 
Možna 
šifra 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

Uradni list SFRJ 
Službeni list SR BiH 
Službeni list SR Črne Gore 
Narodne novine SR Hrvatske 
Služben vesnik na SR 
Makedonija 
Uradni list SR Slovenije 
Službeni glasnik SR Srbije 
Službeni list SAP Kosova 
Službeni list SAP Vojvodine 
Uradno glasilo mesta 
Uradno glasilo občine 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

01 
02 
03 
04 

05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

Zap. 
št. 

Socialistična republika oziroma 
socialistična avtonomna 
pokrajina 

Število 
mest za 

šifro 
Možna 
šifra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

SR Bosna in Hercegovina 
SR Črna gora 
SR Hrvatska 
SR Makedonija 
SR Slovenija 
SR Srbija 

Območje SR Srbije zunaj 
območij SAP 
SAP Vojvodina 
SAP Kosovo 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
8 
9 

981. 
Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o carinski 

službi (Uradni list SFRJ št. 56/80 in 49/87) izdaja direktor 
Zvezne carinske uprave 

ODLOČBO 
O ZAČETKU DELA CARINSKEGA REFERATA PAZIN 

CARINARNICE PUU 
1. Carinski referat Pazin Carinarnice Pulj začne z delom 

I. januarja 1989. 
2. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v Urad- 

nem listu SFRJ. 

03/1 št. D-9896/1-88 
Beograd, 2. decembra 1988 

Direktor 
Zvezne carinske uprave: 

Zvonko Pošćić 1. r. 

982. 
Na podlagi 40.a člena zakona o celotnem prihodku in do- 

hodku (Uradni list SFRJ št. 72/86,42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 
46/88 in 61/88) in 9.a točke odloka o ciljih in nalogah skupne 
emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne po- 
litike v letu 1988 (Uradni list SFRJ št. 87/87, 31/88, 40/88, 
64/88 in 72/88), izdaja Svet guvernerjev 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O METODOLOGIJI OBRAČU- 
NAVANJA REVALORIZACIJE DEPOZITOV IN KREDI- 
TOV, OBRESTI ZA DEPOZITE IN KREDITE, ESKONTA 

MENIC IN ZAMUDNIH OBRESTI 
1. V sklepu o metodologiji obračunavanja revalorizacije 

depozitov in kreditov, obresti za depozite in kredite, eskonta 
menic in zamudnih obresti (Uradni list SFRJ št. 68/88) se v 
metodologiji obračunavanja revalorizacije depozitov in kredi- 
tov, obresti za depozite in kredite, eskonta menic in zamudnih 
obresti, ki je sestavni del sklepa, drugi odstavek 12. točke spre- 
meni, tako da se glasi: 

„Stopnja zamudnih obresti za plasmaje iz primarne emi- 
sije in za druge terjatve Narodne banke Jugoslavije se določi v 
nominalnem letnem znesku. Banke in drugi uporabniki izraču- 
navajo iz plasmajev iz primarne emisije in iz drugih terjatev 
Narodne banke Jugoslavije del revalorizacije iz celotnega 
zneska zamudnih obresti z uporabo mesečne stopnje rasti cen 
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na drobno v predhodnem mesecu, razlika do celotnega zneska 
zamudnih obresti pa so obresti.". 

2. 15. in 16. točka se črtata. 
3. Ta skiep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 

nem iistu SFRJ. 

O. št. 130 
Beograd, 21. decembra 1988 

Predsednik Sveta guvernerjev; 
guverner Narodne banke 

Jugoslavije 
Đešan Vlatkovlc 1 r. 

983. 
Na podlagi prvega odstavka 66. člena v zvezi z drugim 

odstavkom .65. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju vojaških zavarovancev (Uradni list SFRJ št. 7/85 
in 74/87) sprejema skupščina Skupnosti socialnega zavarova- 
nja vojaških zavarovancev 

SKLEP 

O USKLAJEVANJU POKOJNIN 2 GIBANJEM NOMI- 
NALNIH OSEBNIH DOHODKOV AKTIVNIH VOJAŠKIH 

OSEB 

1. Starostne, invalidske in dražinske pokojnine se uskla- 
dijo z gibanjem nominalnih osebnih dohodkov aktivnih vojaš- 
kih oseb v letu 1988 tako, da se od 1. novembra 1988 povečajo 
za odstotek; za katerega so se od istega dne povečali osebni 
dohodki aktivnih vojaških oseb ustreznega čina oziroma razre- 
da, in sicer zaradi obračuna. 

2. Od 1. decembra 1988 se pokojnine iz 1. točke tega skle- 
pa usklajujejo z gibanjem nominalnih osebnih dohodkov ak- 
tivnih vojaških oseb tako, da se povečujejo za odstotek, za ka- 
terega so se povečali osebni dohodki aktivnih vojaških oseb 
ustreznega čina oziroma razreda. 

3. Osnova za uskladitev pokojnin iz 1. točke tega sklepa 
je znesek starostne, invalidske in družinske pokojnine oktobra 
1988, osnova za uskladitev pokojnin iz 2. točke tega odloka pa 
znesek starostne invalidske in družinske pokojnine novembra 
1988. 

4. V osnovo za uskladitev pokojnine po tem sklepu se ne 
všteva varstveni dodatek, več uživalcev družinske pokojnine 
po eni odločbi pa se šteje po tem sklepu za enega uživalca. 

5. Pokojnine se po tem sklepu uskladijo po uradni 
dolžnosti, ne da bi bile izdane posamične odločbe. 

6. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 
nem iistu SFRJ. 

Št. 86-1 
Beograd, 19. decembra 1988 

Skupščina Skupnosti socialnega zavarovanja vojaških 
zavarovancev 

Predsednik predsedstva: 
generaipolkovnik v pokoju 

Dane Petkovski 1. r. 

984. 

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena zakona o volitvah 
in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor Skupščine SFRJ objav- 
lja Komisija za volitve in odpoklic deiegatov za Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ 

KANDIDATNO LISTO 

ZA NADOMESTNE VOLITVE ZA DVA DELEGATA ZA 
ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ IZ SOCIALISTIČNE 

REPUBLIKE HRVATSKE 

Kandidacijska konferenca SZDL Hrvatske je na seji 6. 
decembra 1988 določila kandidatno listo za nadomestne volit- 
ve za dva delegata za Zvezni zbor Skupščine SFRJ smiselno 
38. členu zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ in 58. točki pravil SZĐL Hrvatske o 
predlaganju in določitvi kandidatov za člane delegacij in za 
delegate v skupščine. 

Kandidacijska lista je sestavljena v skladu s 40. in 45. čle- 
nom zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ. 

Volilna komisija SR Hrvatske je na seji 14. decembra 
1988 določila smiselno drugemu odstavku 50. člena zakona na- 
slednjo kandidatno listo: 

1. Fekete Željko, rojen leta 1953, gradbeni inženir, Jugo- 
slovan, član delegacije TOZD „Gradevinski pogon", DO „In- 
vesticiona izgradnja i održavanje", SOZD „Borovo", Borovo; 

2. Hrg Branko, rojen leta 1949, diplomirani inženir živil- 
ske tehnologije, Hrvat, član delegacije TOZD „Kalnik", Va- 
raždin, SOZD „Podravka", Koprivnica; 

3. Kresi Božidar, rojen leta 1944, gumarski tehnik, Hrvat, 
član delegacije TOZD „Sekundarne sirovine, DO „Valjara", 
TOZD „Borovo", Borovo; 

4. Selec dr. Anica, rojena leta 1947, doktorica fiziologije 
in radiobiologije, Hrvatica, članica delegacije TOZD „Koope- 
racija", PPK „Koka", Varaždin. 

Št. 294 
Beograd, 22. decembra 1988 

Komisija za volitve in odpoklic delegatov 
za Zvezni zbor Skupščine SFRJ 

Tajnik Predsednik 
Mirko Mihajlović 1. r. Marko Gligorović 1. r. 

Primerjava z izvirnikom je pokazala, da so v besedilu od- 
loka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza, v seznamu 
blaga z oblikami izvoza in uvoza,objavljenem v Uradnem listu 
SFRJ št. 82/87, napake, zato objavljamo 

POPRAVEK 

ODLOKA O RAZVRSTITVI BLAGA V OBLIKE IZVOZA 
IN UVOZA 

V tarifnih oznakah 0302.12 in 0303.10 mora v stolpcu 3 
namesto besede: „Oncorhynchus spp." pisati pravilno: „On- 
corchynchus spp.". 

V tarifni številki 31.02 mora v stolpcu 5 namesto šifre ta- 
rifne postavke: „31 02 50201" pisati pravilno: „31 02 50901". 
Iz Zveznega sekretariata za zakonodajo, pravosodje in upravo, 
Beograd, 14. decembra 1988 

Primerjava z izvirnikom je pokazala, da so v besedilu od- 
loka o spremembah odloka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza 
in uvoza, objavljenem v Uradnem listu SFRJ št. 68/88, napake, 
zato objavljamo 

POPRAVEK 

ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O RAZVRSTITVI 
BLAGA V OBLIKE IZVOZA IN UVOZA 

V 1. točki pod 1) mora biti namesto tarifne oznake: 
„4002.20" oznaka: „4002.10". 
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V 1. točki pod 6) mora biti namesto tarifne oznake; 
„4002.20" oznaka: „4002.10". 

V 1. točki pod 17) je treba črtati pomotoma vpisano tarif- 
no oznako „9029.201". Namesto tarifne oznake: „9601.00" mo- 
ra biti oznaka: „9610.00". 

Iz Zveznega sekretariata za zakonodajo, pravosodje in upravo, 
Beograd, 14. decembra 1988 

Primerjava z izvirnikom je pokazala, da je v 98. členu za- 
kona o avtorski pravici, objavljenega v Uradnem listu SFRJ št. 
19/78 in 24/86, napaka, zato dajemo 

POPRAVEK 

ZAKONA O AVTORSKI PRAVICI 
V 98. členu zakona je treba za besedo: „odškodnino" do- 

dati besede: „za premoženjsko škodo". 
Iz Službe za zakonodajo Skupščine SFRJ, Beograd, 19. 

decembra 1988. 

POSTAVITVE IN RAZREŠITVE 

Na podlagi prvega odstavka 244. člena v zvezi s tretjim 
odstavkom 415. člena zakona o temeljih sistema državne upra- 
ve in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih 
(Uradni list SFRJ št. 23/78, 21/82, 18/85 in 37/88) izdaja 
Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 
O POSTAVITVI SVETOVALKE GENERALNEGA SEKRE- 

TARJA ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA 
Za svetovalko generalnega sekretarja Zveznega izvršnega 

sveta se postavi Marija Djurič, dosedanja svetovalka general- 
nega sekretarja Zveznega izvršnega sveta. 

S.p.p. št. 2013 
Beograd, 21. novembra 1988 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Janez Zemljarič 1. r. 

Na podlagi 245. člena zakona o temeljih sistema državne 
uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih or- 
ganih (Uradni list SFRJ št. 23/78, 21/82, 18/85 in 37/88) izda- 
ja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 
O RAZREŠITVI PODSEKRETARJA V ZVEZNEM 

IZVRŠNEM SVETU 
Z 31. decembrom 1988 se razreši podsekretar v Zveznem 

izvršnem svetu mag. Čedomir Segrt, ker odhaja na drugo 
dolžnost. 

S.p.p. št. 2014 
Beograd, 21. novembra 1988 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Janez Zemljarič 1. r. 

Na podlagi prvega odstavka 244. člena v zvezi s tretjim 
odstavkom 415. člena zakona o temeljih sistema državne upra- 
ve in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih 
(Uradni list SFRJ št. 23/78, 21/82, 18/85 in 37/88) izdaja 
Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 
O POSTAVITVI SVETOVALKE PODPREDSEDNIKA 

ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA 
Za svetovalko podpredsednika Zveznega izvršnega sveta 

se postavi Katarina Simič, dosedanja svetovalka podpredsed- 
nika Zveznega izvršnega sveta. 

S.p.p. št. 2015 
Beograd, 21. novembra 1988 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Janez Zemljarič 1. r. 

Na podlagi 238. člena zakona o temeljih sistema državne 
uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih or- 
ganih (Uradni list SFRJ št. 23/78, 21/82, 18/85 in 37/88) izda- 
ja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 
O RAZREŠITVI NAMESTNIKA DIREKTORJA ZVEZNE- 

GA ZAVODA ZA CENE 
Razreši se namestnik direktorja Zveznega zavoda za cene 

Branko Gostović, ker odhaja na drugo dolžnost. 

S.p.p. št. 2016 
Beograd, 21. novembra 1988 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Janez Zemljarič 1. r. 

Na podlagi prvega odstavka 244. člena zakona o temeljih 
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zvez- 
nih upravnih organih (Uradni list SFRJ št. 23/78, 21/82, 18/85 
in 37/88) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 
O POSTAVITVI POMOČNIKA ZVEZNEGA SEKRETARJA 

ZA GOSPODARSTVO 
Za pomočnika zveznega sekretarja za gospodarstvo se 

postavi Vojislav Jovanovič, prejšnji pomočnik zveznega sekre- 
tarja za trg in splošne gospodarske zadeve. 

S.p.p. št. 2018 
Beograd, 21. novembra 1988 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Janez Zemljarič 1. r. 
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Na podlagi prvega odstavka 244. člena zakona o temeljih 
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zvez- 
nih upravnih organih (Uradni list SFRJ št. 23/78, 21/82, 18/85 
in 37/88) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O POSTAVITVI POMOČNIKA ZVEZNEGA SEKRETARJA 
ZA GOSPODARSTVO 

Za pomočnika zveznega sekretarja za gospodarstvo se 
postavi Milan Lukič, dosedanji generalni direktor DO „Mar- 
les" iz Maribora. 

S.p.p. št. 2019 
Beograd, 21. novembra 1988 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Janez Zemljarič 1. r. 

Na podlagi prvega odstavka 244. člena zakona o temeljih 
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zvez- 
nih upravnih organih (Uradni list SFRJ št. 23/78,21/82, 18/85 
in 37/88) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O POSTAVITVI POMOČNIKA ZVEZNEGA SEKRETARJA 
ZA GOSPODARSTVO 

Za pomočnika zveznega sekretarja za gospodarstvo se 
postavi dr. Aleš Vahčič, dosedanji višji svetovalec - vodja pro- 
jekta v Mednarodnem centru za upravljanje podjetij v družbe- 
ni lastnini v deželah v razvoju. 

S.p.p. št. 2020 
Beograd, 21. novembra 1988 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Janez Zemljarič 1. r. 

Na podlagi 236. člena zakona o temeljih sistema državne 
uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih or- 
ganih (Uradni list SFRJ št. 23/78, 21/82, 18/85 in 37/88) izda- 
ja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O RAZREŠITVI DIREKTORJA ZVEZNEGA ZAVODA ZA 
CENE 

Z 31. oktobrom 1988 se razreši direktor Zveznega zavoda 
za cene dr. Milan Šojić, ker odhaja na drugo dolžnost. 

S.p.p. št. 2021 
Beograd, 21. novembra 1988 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Janez Zemljarič 1. r. 

Petek, 23. decembra 1988 

Na podlagi 236. člena zakona o temeljih sistema državne 
uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih or- 
ganih (Uradni list SFRJ št. 23/78, 21/82, 18/85 in 37/88) izda- 
ja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O POSTAVITVI DIREKTORJA ZVEZNEGA ZAVODA ZA 
CENE 

Za direktorja Zveznega zavoda za cene se postavi Branko 
Gostović, dosedanji namestnik direktorja tega zavoda. 

S.p.p. št. 2022 
Beograd, 21. novembra 1988 

Zvezni izvršni svet 

Podpredsednik: 
Janez Zemljarič 1. r. 

VSEBINA: 

Stran 

978. Pravilnik o posebnih pogojih za izdelavo in spre- 
membe na letalu, motorju, propelerju, padalu in 
opremi letala, načinu izdelave tehnično-tehnološ- 
ke dokumentacije in tehnični kontroli izdelave — 1893 

979. Pravilnik o postopku ekonomsko finančne revizije 1894 

980. Odločba o metodologiji za uvedbo in vodenje 
enotne evidence in enotnega registra prostorskih 
enot 1898 

981. Odločba o začetku dela carinskega referata Pazin 
Carinarnice Pulj 1911 

982. Sklep o spremembi sklepa o metodologiji obraču- 
navanja revalorizacije depozitov in kreditov, ob- 
resti za depozite in kredite, eskonta menic in za- 
mudnih obresti  1911 

983. Sklep o usklajevanju pokojnin z gibanjem nomi- 
nalnih osebnih dohodkov aktivnih vojaških oseb 1912 

984. Kandidatna lista za nadomestne volitve za dva de- 
legata za Zvezni zbor Skupščine SFRJ iz Socialis- 
tične republike Hrvatske 1912 

Popravek odloka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in 
uvoza 1912 

Popravek odloka o spremembah odloka o razvrstitvi 
blaga v oblike izvoza in uvoza 1912 

Popravek zakona o avtorski pravici — — 1913 

Postavitve in razrešitve   1913 
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IZŠEL JE 

KOMENTAR 
ZAKONA O PREVOZU OPASN1H MATERIJA 

(Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADP, protokol o podpisu evropskega 
sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga -ADP) 

PRIROČNIK 

O POGOJIH IN UKREPI^ ZA PREVOZ NEVARNIH SNOVI V DOMAČEM IN 
MEDNARODNEM PROMETU 

(Izvlečki iz aneksov A in B ADP) 

Avtorji: Marko Kravarušič, Zvonko Šimatič in Dobrivoje Simič 
Recenzent: Smiljka Kcržič 

Pri nas prvič izhaja publikacija te vrste, zasnovana na praktičnih izkušnjah in prilagojena za neposredno 
praktično uporabo. 

Pri praktični uporabi domačih in mednarodnih predpisov o prevozu nevarnih snovi prihaja pogosto do 
nejasnosti in dilem. Poleg tega samo s predpisi ni bilo mogoče zajeti vseh podrobnosti, ki vplivajo na varen pre- 
voz nevarnih snovi, in jih tudi ne enotno urediti. Prav za to pa so si prizadevali avtorji Komentarja. 

Publikacija prinaša med drugim klasifikacijo nevarnih snovi-definicije, prevozno dokumentacijo, način 
označevanja vozil in snovi, posebne ukrepe in obveznosti pošiljatelja in prevoznika v domačem in mednarod- 
nem prometu, tabelo za prevoz in izračun majhnih količin nevarnih snovi, tabelarni pregled nevarnih snovi, raz- 
vrščenih po abecedi, navodilo, kako ravnati, če pride\io prometne nezgode, če se snovi razlijejo ali razsujejo 
itd. 

Tako pripravljena publikacija bo zelo koristila ne le strokovnim službam ozdov, ki se ukvarjajo s prevo- 
zom nasploh, zlasti pa s prevozom nevarnih snovi, in z drugimi zadevami v zvezi s prevozom, temveč bo prišla 
prav tudi strokovnim službam v ozdih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom takih snovi, ter posamezni- 
kom, ki pridejo pri svojem delu neposredno v stik ali imajo opravka z nevarnimi snovmi. Nedvomno pa bo pri- 
šla prav tudi voznikom in osebju, ki se ukvarja s prevozom nevarnih snovi, službam, ki kontrolirajo in nadzoru- 
jejo izvajanje ter predpisov in pa pravosodnim organom pri izvajanju sankcij iz zakona o prevozu nevarnih 
snovi. 

Knjiga bo natisnjena v srbohrvaščini, latinica, imela bo okrog 60 barvnih ilustracij z oznakami za prevoz 
več kot 50 raznih vrst nevarnih snovi. 

Cena 30.000 

Naročila sprejema: ČZZ URADNI LIST SFRJ, Beograd, Jovana Ristića 1. Poštni predal 226, telefon 6S1-840,- 
teleks 11756. 

  

ČZZ URADNi LIST SFRJ 
11000 Beograd, J. Ristica 1 

NAROČILNICA 

S tem nepreklicno naročamo: 

Komentar zakona o prevozu opasnih materija 

Naročnikov naslov:  
knjig. 

(št. žiro-računa) 

□□□□□  

Plačilo v zakonskem roku. Fizične osebe s povzetjem. 
V primeru spora je pristojno ustrezno sodišče v Beogradu. 

Naročnikov podpis: 
 V ,  1988. ^ 0 
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V PRIPRAVI ZA TISK 

LIŠENJE SLOBODE 

U KRIVIČNOM POSTUPKU 

Avtor: prof. dr. BRANKO PETRIĆ 
% 

Avtor je obdelal vsa vprašanja, povezana z vsemi vrstami odvzema prostosti: ka- 
teri organi so pooblaščeni za odvzem prostosti in kakšne so njihove obveznosti, trajanje 
odvzema prostosti z morebitnimi podaljšanji, pravico do pritožbe in pravico do povrnitve 
škode oziroma rehabilitacije v primeru neutemeljenega ali nezakonitega odvzema pro- 
stosti. 

Poglavja so naslednja; Uvod, Pridržanje, Prisilna privedba. Pripor, Mladolet- 
niški pripor, Napotitev mladoletnika na zaslišanje. Napotitev polnoletne osebe na psihi- 
atričen pregled. Zapor, Pripor tujcev. Varstvo neprištevnega obdolženca. Povrnitev škode 
in rehabilitacija. 

K posameznim poglavjem so dodani podatki o sodni praksi Zveznega sodišča, 
vrhovnih sodišč republik in avtonomnih pokrajin ter Vrhovnega vojaškega sodišča in pa 
ustrezna literatura. 

Tako koncipirana knjiga bo koristen priročnik za vse organe in organizacije ter 
posameznike, ki pridejo pri svojem delu v stik s posameznimi vrstami odvzema prostosti 
- bodisi da odločbe izrekajo ali pa jih izpodbijajo oziroma imajo kakšne pravice ali ob- 
veznosti v zvezi z odvzemom prostosti, zlasti še, ker je tokrat ta snov pri nas prvič tako ce- 
lovito in sistematično obdelana. 

Cena 25.000 

Naročila pošljite na naslov: ČZZ URADNI LIST SFRJ, Beograd, Jovana Ristića 1, pošt- 
ni predal 226, telefon 651-840, teleks 11756. 

ČZZ URADNI LIST SFRJ 
11000 Beograd, J. Ristica 1 

NAROČILNICA 
S tem nepreklicno naročamo: 

Lišenje slobode u krivičnom postupku 
Naročnikov naslov:  

. knjig. 

/žiro račun/ 

Plačilo v zakonskem roku. Fizične osebe s povzetjem. 
V primeru spora je pristojno ustrezno sodišče v Beogradu. 

Naročnikov podpis: 
 V    1988.   

Izdaja Casopisno-založniški zavod Uradni list Socialistične federativne republike Jugoslavije, Beograd, Jovana Ristića 1. Poštni 
predal 226. - Direktor ter glavni in odgovorni urednik VOJISLAV SOLDATOVIC. - Urednica BARBARA ISAKOVIC, tel. 

650-155 interna 18. - Tiska Beograjski založniško-grafični zavod, Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17. 


