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421. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МАРЖА ЗА ПИЛЕШКО МЕСО 

ОД БРОЈЛЕРИ 
1. Организациите на здружениот труд што се 

занимаваат со промет на пилешко месо од број лери 
за покритие на своите трошоци на трговијата можат 
да засметуваат вкупна маржа од 2 динари по еден 
килограм. 

2. Маржата од точка 1 на оваа одлука се засме-
а н а на пилешкото месо од бројлери од домашно 
производство и од увоз и се додава на набавната 
цена на тој производ. 

3. Маржата од точка 1 на оваа одлука претста-
вува вкупен износ од кој ги покриваат своите тро-
шоци на трговијата организациите на здружениот 
труд што вршат промет на големо односно промет 
на мало на пилешко месо од број лери од домашно 
производство и од увоз. 

Организациите од став 1 на оваа точка се долж-
ни во своите фактури за продажбата на пилешко 
месо од бројлери посебно да го искажат износот на 
маржата што ја засметале. 

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

P. п. бр.13б 
•8 август 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

422. 

Врз основа на член 45 од Законот за вршење на 
внатрешните работи од надлежноста на сојузните 
органи на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/71), сојузниот секретар за внатрешни работи 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, НА ГУМЕ-
НА ПАЛКА И НА ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИ-
СИЛБА ЗА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 
I. Општи одредби 

1. Со ова упатство поблиску се одредуваат ус-
ловите и начинот на употреба на огнено оружје, на 
гумена палка и на други средства на присилба од 
Страна на овластените службени лица на Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи (во понатамош-
ниот текст: овластеното службено лице). 

Како други средства на присилба од став 1 на 
оваа точка се подразбираат: физичка сила, хемиски 
и гасни средства (солзавец), шмркови со вода, спе-
цијални моторни возила, коњи и службени кучиња. 

2. Овластеното службено лице може да употреби 
огнено оружје, гумена палка и други средства на 
присилба само врз основа и под услови од чл. 23 
и 24 на Законот за вршење на внатрешните работи 
од надлежноста на сојузните органи на управата, 
а на начин предвиден со ова упатство. 

3. При употребата на огнено оружје, на гумена 
палка и на други средства на присилба, овластеното 
службено лице е должно да го чува животот на 
други лица. 

4. Пукање во воздух заради сигнализација, ба-
рање помош и застрашување, како и пукање во 
животни кога тие го загрозуваат животот на лу-
ѓето, не се смета како ^употреба на огнено оружје 
во смисла на ова упатство. 

II. Употреба на огнено оружје 
5. Овластеното службено лице може да упот-

реби огнено оружје само ако на друг начин не може: 
1) да го заштити животот на луѓето. 
Заради заштита на животот на луѓето овласте-

ното службено лице може да употреби огнено оруж-
је ако животот на едно или повеќе лица се наоѓа 
во непосредна опасност, а со цел да се одбие или 
спречи започнатиот противправен напад од лицето 
што тој напад го врши. 

Животот на луѓето се наоѓа во непосредна опас-
ност ако тие се физички нападнати на таков начин 
или со такво средство кое претставува непосредна 
опасност по нивниот живот (со оружје, со опасно 
орудие и ел.), или ако физичката сила на напаѓачот 
е таква или бројот на напаѓачите толкав што на-
паднатите на друг начин да не можат да се бранат. 

Штом ќе престане опасноста огненото оружје не 
смее да се употреби; 

2) да го спречи бегството на лице затечено во 
вршење на кривично дело за кое е предвидена ка-
зната Строг затвор од петнаесет години или построга 
казна. 

Заради спречување на бегство на лице во слу-
чајот од оваа одредба, овластеното службено лице 
може да употреби огнено оружје ако лицето е за-
течено во вршење на кривично дело кое претста-
вува: 

а) контрареволуционерен напад на државното и 
општественото уредување (член 100 КЗ), загрозу-
вање на територијалната целина и независноста на 
државата (член 101 КЗ), поткопување на воената и 
одбранбената сила на државата (член 102 КЗ), ору-
жена побуна (член 104 КЗ), шпионажа (член 105 КЗ), 
оддавање државна тајна (член 105а ст. 1, 2 и 3 КЗ), 
учествување во непријателска дејност против Југо-
славија (член 109 КЗ), бегство заради непријателска 
дејност (член НО став 2 КЗ), организирање и префр-
лање на територијата на Југославија на оружени 
групи, поединци и материјали (член 111 К3\ униш-
тување на важни објекти на стопанството (член 114 
КЗ), саботажа (член 115 КЗ), здружување против 
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народот и државата (член 117 ст. 1, 2 и 3 КЗ), ука-
жување помош на сторителот на кривични дела 
против народот и државата (член 120 КЗ); 

б) убиство (член 135 КЗ); 
в) силување (член 179 став 2 КЗ), обљуба над 

немошно лице (член 180 став 2 КЗ) и обљуба и 
противприроден блуд со малолетно лице (член 181 
ст. 2 и 5 КЗ); 

г) правење и пуштање во циркулација на фал-
сификувани пари (член 221 ст. 1, 2 и 3 КЗ) и пра-
вење и употреба на лажни знаци за вредност или 
хартии од вредност (член 222 ст. 2 и 4 КЗ); 

д) разбојништво (член 252 КЗ), тешки случаи 
на разбојничка кражба и разбојништво (член 253 
КЗ) и грабеж (член 255 КЗ); 

ѓ) тешки дела против општата сигурност (член 
273 ст. 2 и 3 КЗ). 

Како затечување во вршење на кривично дело, 
во смисла на ова упатство, се смета затечување на 
сторителот на кривично дело на местото на извршу-
вањето на кривичното дело или во непосредна бли-
зина на тоа место во времето на извршувањето или 
непосредно по извршувањето на кривичното дело; 

3) да спречи бегство на лице лишено од сло-
бода или на лице за кое е издаден налог за лишу-
вање од слобода поради извршување на кривично 
дело за кое е предвидена казната строг затвор од 
петнаесет години или построга казна. 

Во налогот за лишување од слобода односно во 
налогот за спроведување или чување надлежниот 
орган е должен изречно да наведе дека овластеното 
службено лице може да употреби огнено оружје во 
случај на бегство на ова лице. 

Ако овластеното службено лице спроведува лице 
спрема кое, во случај на бегство, е дозволена упо-
треба на огнено оружје, тоа е должно пред или за 
време на спроведувањето да го предупреди дека во 
случај на обид на бегство ќе употреби огнено ору-
жје; 

4) да го одбие од себе непосредниот напад со 
кој се загрозува неговиот живот. 

Како непосреден напад со кој се загрозува жи-
вотот се смета нападот што врз овластеното служ-
бено лице се врши со огнено оружје, со опасно ору-
дие или со други предмети со кои може да се за-
грози животот; што се врши од страна на две или 
повеќе лица; пдто се врши на место и во време кога 
не може да се очекува помош, како и што се врши 
од физички посилно лице или од лице што се слу-
жи со посебни вештини и слично; 

5) да одбие напад врз објект или личност што 
ја обезбедува. 

Овластеното службено лице може да употреби 
огнено оружје спрема лице што врши напад врз об-
јект или личност што ја обезбедува, ако нападот е 
непосреден и ако во моментот на употребата на ог-
неното оружје нападот почнал а уште не престанал. 

Како напад врз објект што се обезбедува се 
смета секое дејствие насочено на оштетување или 
уништување на објект или на поодделни негови де-
лови, или на оштетување или уништување на уре-
дите во објектот. 

Како напад врз личност што се обезбедува се 
смета секој непосреден напад со огнено оружје, со 
опасно орудие или со други средства со кои се за-
грозува животот на оваа личност, или ако нападот 
го вршат повеќе лица. 

6. Ако лицето затечено на местото на извршу-
вањето на кривичното дело за кое е предвидена 
казната строг затвор од петнаесет години или пост-
рога казна, или лицето за кое е издаден налог за 
лишување од слобода поради извршување на такво 
дело, почне да бега, овластеното службено лице ќе 
се обиде да го фати со истовремено повикување: 
„Стој, ќе пукам!". Ако^ лицето не застане, овласте-
ното службено лице ќе го повтори повикот. Ако 
лицето ниту на повторениот повик не застане, а не 
постои друга можност за лишување од слобода, ов-
лутеното службено лице ќе го употреби огненото 
оружје. 

Ноќе, или во густа магла, или на непрегледен 
терен, или во шума, како и кога лицето бега кон 
шума или во правец на објект каде што може да се 
скрие, огненото оружје може да се употреби и по 
првиот повик да застане. 

Ако лицето бега кон собрани граѓани*, па постои 
опасност некој од граѓаните да биде повреден, ов-
ластеното службено лице не смее да пука. 

7. Кога овластеното службено лице врши служ-
бена задача под непосредно раководство на старе-
шина, огненото оружје може да го употреби само по 
наредба на старешината. 

Како старешина од став 1 на оваа точка се смета 
овластениот работник на Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи под чие непосредно раководство 
се наоѓа овластеното службено лице при извршу-
вањето на службената задача. 

III. Употреба на гумена 'палка и на физичка сила 

8. Овластеното службено лице може да упот-
реби гумена палка и физичка сила заради совладу-
вање на отпорот на лице што го нарушува јавниот 
ред и мир, или кое треба да се приведе, задржи или 
притвори, како и заради одбивање напад врз себе 
или врз друго лице, или врз објект или личност 
што ја обезбедува. 

Како употреба на гумена палка и физичка сила 
се сметаат: удир со палка, зафаќање и други веш-
тини за одбрана или за напад, со кои се присилува 
на послушност лицето што со својата постапка го 
оневозможува извршувањето на службената задача 
или кое физички напаѓа врз овластеното службено 
лице, врз друго лице или врз објект или личност 
што овластеното службено лице ја обезбедува. 

Овластеното службено лице е должно да прес-
тане да ја употребува гумената палка и физичката 
сила штом ќе престане непосредниот напад или от-
порот од страна на лицето против кое е употребена 
гумената палка или физичката сила. 

Како отпор, во смисла на став 1 од оваа точка, 
се смета секое спротиставување на законитите на-
редби на овластеното службено лице издадени за 
воспоставување на јавниот ред и мир, за отстра-
нување од местото на настанот, за приведување, за-
држување или лишување од слобода — со кое тоа 
се оневозможува. 

Отпорот може да биде активен и пасивен. 
Активен отпор постои кога лицето дава отпор 

со употреба на оружје, орудие, други предмети или 
физичка сила (се отима, се бори, се турка, се за-
солнува со разни предмети), и на тој начин го оне-
возможува овластеното службено-лице да ја извр* 
ши службената работа. Како активен отпор се смета 
и поттикнувањето на отпор. 

Пасивен отпор постои кога лицето ќе се оглуши 
на повикот или на законитата наредба од овласте-
ното службено лице или ќе се стави во таква положба 
(легне на почвата, клекне, се фати за некој предмет 
и ел.) со која го оневозможува извршувањето на 
службената работа. 

Кога лицето дава пасивен отпор гумената пал^ 
ка, по правило, не се употребува, освен ако лицето; 
со пасивниот отпор ја оневозможува интервенцијата 
на овластеното службено лице ако нема други мож-
ности таквиот отпор да се совлада или ако употре-* 
бата на поблаги средства останала без успех. 
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9. Гумената палка не смее да се употреби спрема 
деца, очигледно болни, стари и изнемоштени лица, 
тешки инвалиди и жени чија бременост е видлива, 
освен ако овие лица со огнено оружје или со други 
опасни рр^дства непосредно го загрозуваат животот 
на овластеното службено лице или на друго лице. 

IV. Употреба на огнено оружје, на гумена палка и 
на други средства за присилба спрема воени лица 

10. Спрема воени лица во униформа овластеното 
службено лице може да употреби огнено оружје, гу-
мена палка и други средства за присилба, според 
одредбите на ова упатство, само ако не постои мож-
ност навремено да се обезбеди интервенција на во-
ените органи. 

Спрема воени лица во граѓанска облека овла-
стеното службено лице може да употреби огнено 
оружје, гумена палка и други средства за присилба 
под истите услови како и спрема други лица. 

V. Употреба на хемиски и гасни средства (солзавец) 
и на други средства за присилба 

11. Во вршењето на службените задачи овлас-
теното службено лице може да употреби хемиски и 
гасни средства (солзавец) ако постојат услови за 
употреба на огнено оружје или ако е нарушен јав-
ниот ред и мир во поголем обем. 

Заради воспоставување на нарушениот во по-
голем обем јавен ред и мир можат да се употребат 
и шмркови со вода, специјални моторни возила и 
коњица. 

Средствата од став 2 на оваа точка можат да се 
употребат само по наредба од сојузниот секретар за 
внатрешни работи или од лицето што тој ќе го ов-
ласти. 

12. Заради фаќање на сторителите на кривично 
дело, за совладување на отпор или за одбивање на-
пад врз овластеното службено лице или врз друго 
лице или објект, како и во други случаи кога може 
да се употреби огнено оружје, овластеното службе-
но лице може да користи и специјално обучени ку-
чиња. 

VI. Известување за употребата на огнено оружје, 
на гумена ц&лка, на физичка сила и на хемиски и 

гасни средства 

13. Овластеното службено лице што ќе употреби 
огнено оружје, гумена палка, физичка сила или 
хемиски и гасни средства е должно за тоа да му 
поднесе извештај на непосредниот старешина. 

VII. Завршна одредба 

14. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П—Бр. 220-14/9 
20 јули 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 
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423. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одре-
дување на стоките за кои стоковните контингенти 
и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/72), на предлог од Сојузниот се-
кретаријат за стопанство, по претходно прибавеното 
мислење од Стопанската комора на Југославија, 
сојузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НД НАРЕДБАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ 

НА СТОКИ ВО 1972 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/72, 23/72, 27/72, 31/72, 33/72, 36/72 и 38/72) во точка 
2 одредба под 1 Репродукциони материјали, во ред-
ниот број 1 во колона 4 бројот: „205.000" се заменува 
со бројот: „605.000". 

По редниот број 35 се додава нов реден број̂  36, 
кој гласи: 

„Реден Тарифен број Количина 
број на Царинската Наименување ^односно 

тарифа вредност 

36 12Л)6 Хмељ 130 тона". 

Во одредбата под 2 Стоки за широка потрошу-
вачка, во редниот број 6 во колона 4 бројот: 
„250.000" се заменува со бројот: „270.000". 

По редниот број 8 се додаваат два нови редни 
броја, кои гласат: 

„Реден Тарифен број Количина 
број на Царинската Наименување односно 

тарифа вредност 

9 02.02/2 Пилиња заклани и 
месо од нив 1.000 тона 

10 04.04/1 Сирења, освен си-
рена од тарифниот 

број 04.04/1г 2.000 тона". 

2. Во точка 5 зборовите: „7 и 8" се заменуваат 
со зборовите: „7, 8, 9 и 10". 

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

П. бр. 11019 
3 август 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар -
за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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424. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Памучни влакна. Општи одредби JUS F.B1.021 
Плетени производи за облекување: 
— Детски машки плетени панта-

лони. Големини и квалитет на изра-
ботка — — — — — — — — JUS F.D5.203 

— Детски машки плетен ком-
плет (фанелка, панталони). Големи-
ни и квалитет на изработка — — JUS F.D5.204 

— Женски плетени елеци. Голе-
мини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.265 

— Женски плетени ^панталони. 
Големини и квалитет на изработка JUS F.D5.266 

— Женски плетени комплети Се-
дек, панталони). Големини и квалитет 
на изработка — — — — — — JUS F.D5.267 

— Женски плетени комплети (е-
лек, фустан). Големини и квалитет на 
изработка — — — — — — — JUS F.D5.268 

— Женски плетени комплети (е-
лек, здолниште). Големини и квалитет 
на изработка — .— — — — — JUS F.D5.269 

— Женски плетени комплети 
(јакна, панталони). Големини и ква-
литет на изработка — — — — JUS F.D5.270 

— Женски плетени комплети 
(спортски пуловер, _панталони). Голе-
мини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.271 

— Детски женски фанелки. Го-
лемини и квалитет на изработка — JUS F.D5.307 

— Детски женски панталони. Го-
лемини и квалитет на изработка — JUS F.D5.308 

— Детски женски плетени ком-
плети (фанелка, панталони). Големи-
ни и квалитет на изработка — — JUS F.D5.309 

— Нараквици со прсти. Големини 
и квалитет на изработка — — — JUS F.D5.400 

— Нараквици без прсти или со 
палец. Големини и квалитет на изра-
ботка — — — — — — — — JUS F.D5.401 

Испитување на текстилот: 
— Одредување на должината на 

влакната на суров памук (на семки) JUS F.S2.217 
— Одредување на коефициентот 

на зрелоста на памучни влакна — JUS F.S2.229 
— Откривање и проценување на 

оштетувањата на памучни влакна на-
станати со дејство на микроорганиз-
мите - — — — — — JUS F.S2.236 

— Одредување на финоста на па-
мучни влакна. Метода за читање на 
микронер-индекс — — — — — JUS F.S2.238 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение, освен стандардите JUS F.S2.217, JUS 
F.S2.229, JUS F. S2. 236 и JUS F.S2.238, се задолжи-
телни. 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1973 година. 

Бр. 10-2125/1 
6 јуни 1972 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за при-
мена на даночните стапки и за начинот на водење 
евиденција, пресметување и плаќање на данокот на 
промет на производи и услуги, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 37/72, се потпаднаа долу наве-
дените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧ-
НИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 
НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 
1» Во член 14 став 3 наместо зборовите: „2, 3 и 

4" треба да стои: „2 и 3". 
2. Во член 21 став 2 наместо зборовите: „цел-

-влакно," треба да стои: „(цел-влакно,". 
3. Во член 41 став 2 наместо зборовите: „2 дел 

„Б" на Тарифата" треба да стои: „18 на Тарифата 
на сојузниот данок на промет". 

Во став 6 на почетокот бројот: „3" треба да се 
брише. 

4. Во член 48 став 3 зборовите: „за образование 
и култура" треба да се бришат. 

5. Во образецот III над колоната 2 наместо Збо-
ровите: „Вкупно задолжување на продавницата" 
треба да стои: „Вкупен промет на продавницата", а 
над колоните 3, 4 и 5 наместо зборовите: „Пресме-
тан данок во вкупното задолжување на продавни-
цата" треба да стои: „Пресметан данок во вкупниот 
промет на продавницата". 

6. Во образецот ДП под реден број 136 во коло-
ните 4 и 5 треба да стои знакот: „х". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 27 јули 1972 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

421. Одлука за одредување маржа за пилеш-
ко месо од број лери — — — — — 857 

422. Упатство за употреба на огнено оружје, 
на гумена палка и на други средства на 
присилба за овластените службени лица 
на Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи — — — — — — — — — 857 

423. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за утврдување на стоковните кон-
тингенти и девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1972 година — — — — 859 

424. Решение за југословенските стандарди од 
областа на текстилната индустрија — —ч 860 

Исправка на Правилникот за примена на даноч-
ните стапки и за начинот на водење еви-
денција, пресметување и плаќање на да-
нокот на промет на производи и услуги 860 

Меѓународни договори 421 
226. 


