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БЕЛГРАД 

БРОЈ 31 ГОД. XXII 

403. 

Врз основа на членот 95 од Законикот за кри-
вичната постапка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5/60 и 46/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65) 
и членот 17 точка 5 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републич-
ките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/62), сојузниот секретар за правосудство про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ВО КРИ-

ВИЧНАТА И ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Според одредбите на овој правилник се опреде-

луваат височината и начинот за исплата на надо-
местокот на трошоците кој им припаѓа на сведоците, 
вештаците, толкувачите и други лица под условите 
пропишани во Законикот за кривичната постапка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/60 и 46/62 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/65) и во Законот за 
процесната постапка („Службен лист ка ФНРЈ", бр. 
4/57 и 52/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65). 

*1лен 2 
Надоместокот на трошоците според овој правил-

ник опфаќа: 
1) трошоци за сведоците, вештаците и толкува-

чите; 
2) награда на вештаците и толкувачите за из-

вршено вештачење или толкување; 
3) трошоци и награда на бранителите и полпо-

мошниците ; 
4) трошоци за лекување и превоз на обвинетиот, 

како и издатоци зе неговото доведување; 
5) трошоци на приватниот тужител и оштетениот 

во кривичната постапка; 
6) трошоци на странките во процесната постапка. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците се определува на 

барање на лице што има право на надоместок. 
Органот што ја води постапката е должен на 

лицето што има право на надоместок на трошо-
ците да му обрне внимание на тоа право, како и на 
губењето на тоа право еко не стави барање во оп-
ределениот рок. , 

Ова предупредување, како и изјавата на тоа 
лице во врска со неговото барање за надоместок на 
трошоците, ќе се забележи во записникот. 

II. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ , НА СВЕ-
ДОЦИТЕ, ВЕШТАЦИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ 

1. Патни трошоци 
Член 4 

Патните трошоци опфаќаат надоместок за пре-
воз со редовни сообраќајни средства односно надо-
месток во вид на километража (член 8). 

Трошоците од ставот 1 на овој член опфаќаат 
издатоци за заминување од местото на престојот 

до местото каде што треба да се изврши сослушу-
вање, вештачење или толкување, и за враќање во 
местото на престојот. 

Редовните сообраќајни средства, во смисла на 
овој правилник, се железница, брод и автобус. 

Член 5 
Надоместок за превоз припаѓа за патување из-

вршено по најкраток пат и со најевтино сообраќај-
но средство. Поскапо сообраќајно средство може да 
се употреби ако трошоците за превоз со поевтино 
сообраќајно средство, заедно со другите трошоци 
што^ би настанале поради употреба на поевтино соо-
браќајно средство, би биле поголеми од трошоците 
за превоз со поскапо сообраќајно средство. 

Член 6 
Надоместокот за превоз се признава во висо-

чина на фактичните издатоци за патување со пат-
нички воз или брод во И класа, или со автобус. За 
патување со брз воз припаѓа надоместок само ако 
е патувањето извршено на растојание подолго од 
100 километри во еден правец. 

На воени инвалиди од војните од I до IV група 
заклучно, како и на инвалиди на трудот од*1 кате-
горија, им се признава надоместок за превоз со пат-
нички или брз воз односно брод во I класа. 

Височината на надоместокот за превоз се утвр-
дува врз основа на возниот билет или на друг по-
годен начин. 

Член 7 
Надоместок за превоз н ^ м у припаѓа на сведок, 

вештак или толкувач, кој има право на постојано 
бесплатно возење или кој користел к р е д и т и р а н 
возење. 

На сведок, вештак или толкувач што користел 
повластица за возење, му припаѓа надоместок за 
превоз во височина на фактичните издатоци. 

Член 8 
Надоместокот на патните трошоци во вид на 

километража припаѓа само за растојание каде што 
не сообраќа редовно сообраќајно средство. 

Овој надоместок припаѓа и кога редовното соо-
браќајно средство не сообраќа во погодно време или 
ако од други причини било неопходно да не t e упо-
треби тоа средство. 

Надоместок во вид на километража припаѓа 
само ако е оддалеченоста од местото на престојот 
до местото каде што треба да се изврши сослушу-
вање, вештачење или толкување односно од место-
то на престојот до железничката или автобуската 
станица или пристаништето — поголема од 4 кило-
метри во еден правец. 

Износот на надоместокот се пресметува според 
бројот на минатите километри и изнесува 0,60 ди-
нари за минат или започнат километар. 

Растојанието за кое припаѓа надоместок во вид 
на километража се утврдува врз основа на служ-
бените податоци со кои располага надлежниот орган 
на собранието на општината или друг орган. 

2. Трошоци за исхрана и ноќевалиште 
Член 9 

Трошоците за исхрана и ноќевалиште опфаќаат 
надоместок зе нужни издатоци за исхрана и ноќе-
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валиште за време на престојот на сведокот, вешта-
кот или толкувачот надвор од неговото место на 
престојот. 

Овој надоместок му припаѓа на сведокот, вешта-
кот или т о л к у в а а т ако поради одлевање на пока-
ната морал да помине надвор од своето место на 
престојот повеќе од осум часови, сметајќи го и вре-
мето потребно за доаѓаат во местото каде што треба 
да се изврши сведочење, вештачење или толкување 
и за враќање во местото на престојот. 

Член 10 
Височината на надоместокот за исхрана и но-

ќевалиште ја определува судот односно органот што 
ја води постапката, според месните цени за исхрана 
и ноќевалиште. 

Член 11 
Височината на надоместокот за исхрана и но-

ќевалиште на сведоци, вештаци и толкувачи што 
се војници (морнари) на Југословенската народна 
армија се определува според прописите за патните 
трошоци на воените лица. 

На војник (морнар) на кој во местото каде што 
е повикан како сведок, вештак или толкувач му е 
обезбедено бесплатно ноќевалиште во воена едини-
ца, му припаѓа само надоместок за исхрана. 

Надоместокот според ст. 1 и 2 на овој член му 
се исплатува по службена должност на Државниот 
секретаријат за народна одбрана. 

3. Надоместок за изгубена заработка 
Член 12 

Надоместок за изгубена заработка поради одзо-
взње на покана во својство на сведок, вештак или 
толкувач им припаѓа на лица во работен однос, ка -
ко и на земјоделци, занаетчии и лица што вршат 
самостојна професионална или стопанска дејност. 

Член 13 
На лицата во работен однос им се определува 

според посебни прописи надоместок на личниот 
доход за време на отсуствување од работа поради 
одзовање на покана во својство на сведок, вештак 
или толкувач. 

Надоместокот според ставот 1 на овој члбн им 
припаѓа на лица во работен однос и кога не отсус-
твувал« од работа, ак<3 работат во ноќна смена, а 
должноста на сведок, вештак или толкувач ја из-
вршиле во време кога треба да се одмараат и под-
готвуваат за редовна работа во ноќна смена. 

Члан 14 
Надоместокот за изгубена заработка на земјо-

делци, занаетчии и други лица што вршат само-
стојна професионална или стопанска дејност им го 
определува судот односно друг' орган што ја води 
постапката, според изгубеното време и занимањето 
на лицето на кое му припаѓа овој надоместок, со тоа 
што износот на овој надоместок не може да биде 
помал од 10 динари дневно. 

4. Заеднички одредби 
Член 15 

На сведок, вештак или толкувач кој истиот ден 
или во повеќе денови едноподруго вршел должности 
во повеќе различни предмети, му припаѓа надомес-
ток во еднократен износ на патните трошоци, тро-
шоците за исхрана и ноќевалиште и за изгубена 
заработка. Овој износ на надоместокот ќе се подели 
на сите предмети во кои сведокот, вештакот или 
толкувачот учествувал, и тоа сразмерно со времето 
поминато заради сведочење, вештачење или толку-
вање во секој одделен предмет. 

Член 16 
Ако на сведокот поради болест, телесни мани 

или години на возраста му е потребен придружник, 
нему му припаѓа надоместок на трошоците и за 
придружникот, според одредбите од чл. 4 до 14 на 
овој правилник. 

III . НАГРАДА ЗА РАБОТА НА ВЕШТАЦИТЕ И 
ТОЛКУВАЧИТЕ 

Член 17 
На вештакот му припаѓа награда за давање на-

оди и мислење. 
Височината на наградата се одмерува по сло-

бодна оцена, земајќи го предвид вложениот труд 
и сложеноста на предметот. 

АКО за работа на стручни лица од одделени 
категории постојат посебни прописи за височината 
на наградата, наградата за вештачење се определува 
според тие прописи. 

Во случаите од членот 15 на овој правилник на 
вештаците и толкувачите им припаѓа награда за 
секое извршено вештачење или толкување, а на 
вештаците — и надоместок на трошоците, ако ги 
имале, по повод одделни вештачења. 

Член 18 
Кога вештачењето тд е доверено на работна или 

друга организација, наградата за вештачење и при-
паѓа на таа организација. 

Работната или друга организација на која и е 
доверено вештачење има право и на надоместок за 
трошоците на вештачењето. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се примену-
ваат и кога вештачењето му е доверено на државен 
орган кој тоа вештачење не го врши во рамките на 
својата редовна дејност. 

Член 19 
За усно преведување на толкувачот му припаѓа 

награда според времето потрошено за преведување, 
која не може да биде помала од 5 динари за еден 
час. 

Во време потрошено за преведување се смета 
целокупното време поминато од доаѓањето на тол-
кувачот во определеното време на местото каде 
што има да се врши преведување па додека не пре-
стане потребата од негово присуство. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се примену-
ваат и кога сослушување на глувонеми или само 
глуви или неми се врши преку толкувач. 

Наградата за преведуванана исправи или други 
писмена пред судот или друг орган што ја води 
постапката се одмерува според прописите за награ-
дите на толкувачите за преведување на исправи или 
други писмена по барање на поединци или правни 
лица. 

Член 20 
Вештаците имаат право на надоместок на тро-

шоците за вештачење, а ко ј опфаќа издатоци за 
потрошен материјал и други фактични издатоци 
што ги имале во врска со вештачењето. 

Ако вештакот користел уреди или материјал 
од државен орган или работна или друга организа-
ција, правото на надоместок на фактичните изда-
тоци му припаѓа на тој орган односно организација. 

Член 21 
Надоместок на трошоците од чл. 4 до 14 на овој 

правилник му припаѓа и на лице кое според одо-
брение од органот што ја води постапката му пома-
гало на вештакот при вештачење (обдукција, пре-
мерување на земјиште и ел.). 

Наградата на лицето што му помагало на веш-
такот при вештачење, се определува по слободна 
оцена. * 

Ако е за преземање увид, вештачење или не-
кое друго дејствие во постапката потребно да се 
извршат посебни работи (ексхумација на леш, пре-
несување предмети и ел.), на лицата што ќе извршат 
такви работи им се исплатува надоместок по по-
годба. За исплата на овој надоместок не важат ро-
ковите од членот 35 на овој правилник. 
IV. ТРОШОЦИ И НАГРАДА НА БРАНИТЕЛИТЕ И 

ПОЛНОМОШНИЦИТЕ 
Член 22 

Надоместокот на трошоците и наградата на бра-
нителите и полномошниците, ако тие се адвокати, 
се одмерува според прописите наградите на ад-
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вокатите. Според овие прописи се одмерува и награ-
дата кога странката ја застапува јавното правобра-
нителство или друг орган односно организација што 
има право на награда за застапување според адво-
катската тарифа. ' 

Кога на бранител или полномошник кој не е 
адвокат му припаѓа надоместок за нужни издатоци 
според одредбите на Законикот за кривичната пос-
тапка, овој надоместок опфаќа патни трошоци и тро-
шоци за исхрана и ноќевалиште и се одмерува според 
одредбите од чл. 4 до 11 на овој правилник. Надо-
местокот за изгубена заработка му се одмерува на 
бранителот според одредбите од чл. 12 до 14 на овој 
правилник. 

Според одредбата на ставот 2 од овој член му се 
одмерува и надоместокот за фактични издатоци на 
поставен полномошник кој не е адвокат (член 163 
од Законот за процесната постапка). Наградата на 
поставениот полномошник, му ја одмерува судот по 
слободна оцена. 

V. ТРОШОЦИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ И ПРЕВОЗ 
НА ОБВИНЕТИОТ 

Член 23 
Трошоците за лекување на обвинетиот апфакаат: 

1 ) трошоци за^ лекување во стационарна здрав-
ствена установа на социјално неосигурен обвинет 
додека се наоѓа во притвор или истражен затвор; 

2) трошоци за сместување и исхрана на обвинет 
упатен на посматрање во здравствена установа за 
душевно болни лица; 

3) трошоци за пораѓање на социјално ^ о с и г у -
рена обвинета што е во притвор или истражен 
затвор; 

4) трошоци за превоз на обвинет до здрав-
ствената установа и назад. 

Надоместокот на трошоците од тон. 1 до 3 на 
ставот 1 од овој член се утврдува врз основа на 
сметката од здравствената установа, а надоместокот 
на трошоците од точката 4 на ставот 1 од овој член 
— на начинот пропишан во членот 24 на овој пра-
вилник. 

Член 24 
Надоместокот за превоз на обвинетиот се приз-

нава во височина на фактичните издатоци за пату-
вано со патнички воз или брод во II класа или со 
автобус од местото на престојот до местото каде 
што треба да се сослуша и назад. 

На обвинетиот му се признава надоместокот на 
патните трошоци во вид на километража, под усло-
вите од членот 8 на овој правилник. 

На обвинетиот не му припаѓа надоместок на 
Патните трошоци ако за патување користел креди-
тира!«) возење или ако има право на постојано бес-
платно возење. 

У1. ТРОШОЦИ НА ПРИВАТНИОТ ТУЖИТЕЛ И 
ОШТЕТЕНИОТ ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

Член 25 
Кога на приватниот тужител, оштетениот, оште-

тениот како тужител односно на нивните законски 
застапници им припаѓа надоместок за дужни из-
датоци според одредбите од Законикот за кривич-
ната постапка, овој надоместок опфаќа патни тро-
шоци и трошоци за исхрана и"ноќевалиште и се 
одмерува според одредбите од чл. 4 до 11 на овој 
правилник. 

Приватниот тужител или оштетениот кој е пови-
кан како сведок, има право на надоместок на тро-
шоците ifiro им се признаваат на сведоците. 

УП. ТРОШОЦИ НА СТРАНКИТЕ ВО ПРОЦЕС-
НАТА ПОСТАПКА 

Член 26 
Кога странката, замешувачот односно законски-

от застапник има право на надоместок на патните 
трошоци, трошоците за исхрана и ноќевалиште или 
на надоместок за изгубена заработка, тој надоместок 

се,одмерува според одредбите од чл, 4 до 14 на овој 
правилник. 
УШ. ПАТНИ ТРОШОЦИ НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 27 
Надоместокот на трошоците за превоз и днев-с 

ниците на судиите и други лица за службени пату-
вања, се определуваат според прописите за патните 
трошоци за службени патувања. 

Според овие прописи му се определуваат и 
надоместоците за превоз и дневница на јавниот 
обвинител кога како странка учествува во процес-* 
ната постапка. 

IX; ИСПЛАТА НА ТРОШОЦИТЕ 
Член 28 

Во постапката поради кривични дела за кои се 
гони по службена должност трошоците за сведо-
ците, вештаците и толкувачите, за увид, патните 
трошоци на службените лица, издатоците за дове-
дување на обвинетиот, како и трошоците за леку-
вање и превоз на обвинетиот, ги исплатува однапред 
органот што ја води кривичната постапка. 

Ако е сведокот, вештакот или толкувачот лице 
во работен однос, износот на надоместокот на лич-
ниот доход (член 13) го исплатува однапред органот 
што ја води кривичната постапка, по барањето за 
рефундација што го поднесол органот, организаци-
јата или приватниот работодавец к а ј кого е запос-
лено тоа лице. 

Член 29 
Кога е сведочењето, вештачењето, толкувањето 

или увидот вршен пред замолен орган, за барањето 
за надоместок на трошоците односно за определу-
вање на наградата одлучува тој орган. 

Ако органот што ја води кривичната постапка 
не му го доставил однапред на замолениот орган 
потребниот износ за покривање на трошоците, на-
доместокот односно наградата ја исплатува замоле-
ниот орган од своите средства, а органот што ја води 
постапката е должен по барање на органот што ја 
извршил исплатата да го надомести исплатениот 
износ. 

Ако пред замолениот орган сведочење, вешта-
чење или толкување вршеле лица во работен однос 
(член 13), овој орган е должен во потврдата што му 
се издава на такво лице (член 35 став 2) да го 
назначи органот што ја води кривичната постапка 
со предупредување дека барањето за рефундација 
на исплатениот надоместок на личниот доход треба 
да му се упати на тој орган. 

Член 30 
Во постапката поради кривични дела за кои се 

гони по приватна тужба, трошоците ги исплатува 
однапред, и тоа: 

1) трошоците за толкување дадено на обвине-
тиот, за доведување нѕ обвинетиот, како и тро~ 
шоците за превоз на обвинетиот ако тој ги бара 
—.приватниот тужител; 

2) трошоците за сведоците, вештаците, толкува-
чите и увид, како и за патните трошоци на служ-
бените лица — лицето што предложило изведување 
на тие докази. 

Кога во постапката поради кривични дела за 
кои се гони по приватна тужба, по службена дол-
жност ќе се нареди преземање на дејствие што пов-
лекува трошоци, ќе и се наложи на странката во 
чиј интерес се презема дејствието, да го положи 
износот потребен за подмирување на трошоците, а 
ако дејствието се презема во интерес на обете 
странки, ќе се определи секоја странка да положи 
една половина од тој износ. 

Ако едната односно обете странки не го положат 
определениот износ според ставот 2 на овој член, 
трошоците за преземеното дејствие ќе се исплатат 
од средствата на органот што ја води кривичната 
постапка, а ќе се наплатат подоцна од лицата што 
се должни да ги надоместат според одредбите од 
Законикот за кривичната постапка. 
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Член 31 
Во процесната постапка нема да се повикуваат 

заради сведочење, вештачење или толкување ли-
цата од членот 13 на овој правилник пред да положи 

* странката соодветен аванс на име трошоци. 

Член 32 
Во процесната постапка се исплатуваат однапред 

од пресметковните средства само трошоците пред-
виђени во членот 142 став 4 и во членот 164 од 
Законот за процесната постапка. 

Член 33 
Сите трошоци однапред исплатени од п р е с м е т -

ковните средства се внесуваат во посебен попис 
на трошоците кој им се прилага на списите. 

Член 34 
Сведоците, вештаците и толкувачите можат да 

бараат однапред да им се исплати потребниот износ 
за патните трошоци, а вештаците — и за трошоците 
на вештачењето. 

Во кривичната постапка по приватна тужба 
обвинетиот може да бара однапред да му се исплати 
потребниот износ за патни трошоци« 

X. РОКОВИ 
Член 35 

Барање за надоместок на трошоците односно 
исплата на наградата поднесуваат сведоците, веш-
таците и толкувачите, како и лицето што помагало 
при вештачење (член 21 став 1), веднаш по изврше-
ното сведочење, вештачење или толкување. 

На лицата од членот 13 на овој правилник вед-
наш по завршеното сведочење, вештачење или тол-
кување. ќе им се издаде потврда за времето што го 
поминале вршејќи ги тие должности, за да му ја 
поднесат таа потврда на органот, организацијата 
или приватниот работодавец кој има право на ре-
фундација. 

Барањето за надоместок на патните трошоци 
службените лина го поднесуваат во рокот предвиден 
во прописите за патните трошоци за службени па-
тувања. 

Државните органи и работните или други орга-
низации што имаат право на надоместок на трошо-
ците, на награда за извршено вештачење (член 18), 
или на надоместок на трошоците за лекување на 
обвинетиот (член 23). поднесуваат барање во рок 
од 15 дена од денот на извршеното вештачење 
односно отпуштање на обвинетиот од здравствената 
установа. 

Лицата, органите или организациите што имаат 
право на надоместок на трошоците се должни, по 
потреба, да ги поднесат и доказите со кои се прав-
даат сторените издатоци. 

XL ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 36 

До донесувањето на законот за вонпроцесната 
постапка и законот за извршната постапка согласно 
ќе се применуваат одредбите од овој правилник во 
поглед определувањето на надоместокот на трошо-
ците на сведоците, вештаците, толкувачите и на 
други лица и на наградата на вештаците и толку-
вачите ви тие постапки. 

Член 37 
Со овој правилник, кога ќе влезе во сила, се 

заменува Уредбата за надоместок на трошоците во 
кривичната и процесната постапка („Службен лист 
ВЈ ФНРЈ", бр. 50/59), со тоа што одредбите од членот 
37 на оваа уредба ќе се применуваат до донесува-
њето на републичките прописи за наградите на пос-
то.);; вите судски толкувачи за преведување исправи 
или други писмена, што тие ги вршат по барање на 
поединци или правни лица. 

Член 38 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ*', 

Бр. 231/66 
22 јуни 1966 година 

Белград 

404, 

Врз основа на членот 16 став 2 од Основниот 
закон за санитарната инспекција („Службен лист 
на СФРЈ44, бр. 10/65), во согласност со сојузниот се-
кретар за финансии, сојузниот! секретар за здрав-
ство и социјална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СА-
НИТАРЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА 
ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ШТО ПОДЛЕ-

Ж А Т НА САНИТАРЕН НАДЗОР ' 

Член 1 
Санитарниот надзор над изградбата и реконстр-

укцијата на: индустриски објекти; водовод и кана-
лизација; објекти и средства на јавниот сообраќај; 
објекти и постројки за производство и примена на 
нуклеарна енергија; уреди и постројки з а испушта-
ње и отстранување отпадочни води и други материи 
од населби, индустриски објекти и здравствени у с -
танови; станбени и други згради и објекти шт0» ^пот-
паѓаат под санитарен надзор според членот 2 точка 
1 од Основниот закон £а санитарната инспекција -(во 
нон а та м орл ни от текст: објектите), се врши на начи-
нот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
За локација и изградба односно реконструкција 

на објектите наведени во членот 1 на овој правил-
ник работната или друга организација, државен ор-
ган или поединец (во понатамошниот текст: инве-
ститора^ пр**бавува согласност од органот на 
управата надлежен за работите на санитарната 
инспекција (чл. 12, 14 и 15 од Основниот закон за 
санитарната инспекција). . 

Кон барањето за добивање ср гласност што му го 
поднесува на органот на управата надлежен за р а -
ботите на санитарната инспекција инвеститорот 
прилага, и тоа: 

1) кон барањето за добивање согласност на ло-
кацијата — основни податоци за видот, големината 
и намената на објектот, за техничкиот процес на 
производството во објектот, за капацитетот на *оа 
производство, за огпадочните материи што ќе се 
создаваат при користење на објектот, за конфигу-
рацијата и другите карактеристики на теренот (ме-
стото) на кој ќе се гради објектот, како и ситуационе!* 
план со скица на објектот кој ќе се гради; 

2) кон барањето за добивање согласност на про-
ектот — инвестициона техничка документација. 

Член 3 
Инвеститорот е должен по завршување на из-

градбата односно реконструкцијата на објектот да 
побара од огранот на управата надлежен за рабо-
тите на санитарната инспекција одобрение за пу-
штање во погон односно за употреба на изградениот 
објект најдоцна на осум дена пред завртувањето 
на изградбата. 

Член 4 
Органот на управата надлежен за работите на 

санитарната инспекција со свое решение утврдува 
дали локацијата на објектот, проектот за изградба 
или реконструкција на објектот односно изградени-
от објект им одговара на хигиенските и санитарно-
-техничките нормативи и дали ги исполнува сани-
тарните услови предвидени со прописите. 

Сојузен секретар 
за правосудство, 

Милорад Зориќ, с р. 
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Ако поради сложеност на случајот, поради по-
треба од вршење претходни мерења, испитувања 
или анализи или од други оправдани причини ор-
ганот на управата надлежен за работите на сани-
тарната инспекција не може врз основа на , подне-
сената документација да утврди дека локацијата, 
проектот односно изградениот објект ги исполнува 
условите од ставот 1 на овој член, ќе побара наод 
и мислење од соодветната здравствена или друга 
стручна установа. 

Член 5 
Проектот- зе изградба односно реконструкција 

на објектот на кој органот на управата надлежен 
за работите на санитарната инспекција дал согла-
сност се заверува со печат на тој орган и со потпис 
од овластениот санитарен инспектор и му се вреќа 
на инвеститорот. 

Член 6 
За вршење санитарен надзор над изградбата на 

објекти органите на управата надлежни за работи-
те на санитарната инспекција на име трошоци за 
вршење надзор наплатуваат надоместок, и тоа: 

1) за оценување изборот на местото за градење 
(локација) на станбена зграда, во семејна сопстве-
ност — 5Q динари, а 'за оценување локацијата на 
други објекти што подлежат на санитарен надзор — 
200 динари за 1 објект; 

2) за преглед на проект за изградба односно 
реконструкција и за преглед на изграден објект, 
и тоа: 1 

а) за преглед на проект иа индустриски објект, 
на објект или постројка за производство и примена 
на нуклеарна енергија, на јавен водовод, на објект 
или постројка за испуштање и отстранување от-
падочни води и други материи од населби, инду-
стриски објекти и здравствени установи — 500 ди-
нари, а за преглед на таков изграден објект — ЗОО 
динари за 1 објект; 

б) за преглед на проект на станбена зграда во 
семејна сопственост 50 динари, а за преглед на 
изградена станбена зграда во семејна сопственост — 
30 динари: 

в) за преглед на проект на други објекти што 
подлежат на санитарен надзор 100 динари а за 
преглед на таков изграден објект — 80 динари за 
1 објект. 

Покрај надоместоците од ставот 1 на овој член, 
инвеститорот ги плаќа и трошоците за давање на-
оди и мислења што се даваат по барање на органот 
на управата надлежен за работите на санитарната 
инспекција во смисла на членот 4 став 2 од овој 
правилник, според сметката на установата што го 
дала наодот и мислењето по определено прашање. 

Член 7 
Ако местото за изградба објект, се поклопува 

со седиштето на.органот на управата надлежен за . ра-
ботите на санитарната инспекција,, инвеститорот ги 
поднесува и патните трошоци, ца санитарните ин-
спектори кога патуваат заради преглед на местото 
за изградба односно заради преглед на изградениот 
објект, во височината утврдена со правилникот на 
органот на управата чии санитарни инспектори Цо 
вршеле прегледот. 

Член 8 
Недоместоците од членот 6 став 1 на овој пра-

вилник инвеститорот ги плаќа при поднесување 
барање за давање согласност за локација или про-
ект, односно при поднесување пријава за завршу-
вање на изградбата на објектот, а трошоците од 
членот 7 на овој правилник — по завршениот пре-
глед. 

Член 9 
Одредбите на чл. 2 и 3 од овој правилник не се 

Однесуваат на инвеститорот на изградбата односно 
реконструкцијата ва: 

1) станбени згради и комунални објекти чија 
изградба односно реконструкција се врши во со-
гласност со наполно и детално обработен урбани-
стички план на населбата или потесното подрачје; 

2) објекти што се изградуваат според типски 
проекти, ако на таков проект еднаш дал согласност 
органот на управата надлежен за работите на сани-
тарната инспекција; 

3) објекти за чија изградба не е задолжителна 
изработка на проект (станбена зграда на село, при-
времени објекти и др.). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден о£ 

Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 53-316/1 

15 јули 1966 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за здравство гѓ социјална 

политика, 
Драгутин Косовац, е. р. 

405. 
Врз основа на членот 95 став 2 од Основниот 

закон за заштитата при работата („Службен лист 
нз £ Ф Р Ј " , бр. 15/65), сојузниот секретар за труд 
пропишува . 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ИНСПЕКТОРИТЕ НА ТРУДОТ ВО СОЈУЗНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД И ЗА ИНСПЕКТОРИТЕ 
НА ТРУДОТ НА ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ИНСПЕК-
ЦИЈАТА НА ТРУДОТ ШТО ВРШАТ РАБОТИ ОД 

ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
Член 1 

Со овој правилник се определуваат стручната 
спрема и други услови што за вршење на инспек-
циски работи мораат да ги исполнуваат инспекто-
рите на трудот во Сојузниот инспекторат за труд 
и инспекторите на трудот на другите органи на 
инспекцијата на трудот што вршат работи од ин-
терес за целата земја. 

Член 2 
Како стручна спрема од членот 1 на овој пра-

вилник се подразбира способноста за работа на 
определено работно место која се стекнува со за-
вршување соодветно училиште и со работно иску-
ство стечено на работа во струката. 

Член 3 
Инспекторите на трудот во Сојузниот инспек-

торат за труд мораат да имаат завршен II степен 
на соодветен факултет (од техничка струка, меди-
цински, правен или економски) и најмалку 5 го-
дини работно искуство во струката. 

Член 4 
•' Инспекторите на трудот на другите органи на 

инспекцијата на трудот што вршат работи од Ин-
терес за целата земја (член И став 2 од Оснобшѓот 
закон за заштитата при работата) мораат да имаат 
завршен најмалку I степен на факултет од соод-
ветна техничка струка .односно соодветна виша 
школа од техничка струка или школа за заштита 
при'работата и најмалку 3 години работно искуство 
во струката, зависно од структурата на стопанство-
то која преовладува на подрачјето на кое ќе вршат 
надзор. 

По исклучок, ако во органот на инспекцијата 
на трудот постои најмалку еден инспектор на тру-
дот со стручна спрема определена во ставот 1 од 
овој член, другите инспектори што вршат работи 
од интерес за целата земја можат да ги вршат ра-
ботите од својата надлежност ако имаат: завршен 
I I степен на медицински факултет — отсек за ме-
дицина на трудот, односно завршено средно стру-
чно училиште од техничка ££рука и 6 години ра-
ботно искуство во струката во која ќе ги вршат 
работите на надзор. 

Член 5 
Инспекторите на трудот во Сојузниот инспек-

торат за труд и инспекторите на трудот на другите 
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органи на инспекцијата на трудот што вршат ра-
боти од интерес за целата земја, покрај општата 
здравствена способност, мораат да бидат физички 
способни да ги вршат работите и надвор од се-
диштето на местото на работата на работникот. 

Здравствената и физичката способност од ставот 
1 на овој член се докажуваат со уверение ед лекар 
на здравствена установа. 

Член 6 
Инспекторите на трудот во Сојузниот инспек-

торат за труд и инспекторите на трудот на другите 
органи на инспекцијата на трудот што вршат ра-
боти од интерес за целата земја а имаат над 10 
години непрекината работа во органите на инспек-
цијата на трудот и положен стручен испит според 
Правилникот за стручната спрема на инспекторите 
на трудот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/61), а 
немаат стручна спрема пропишана со овој правил-
ник, можат да ги вршат работите на инспекторот 
на трудот ако во рок од три години од денот на 
влегувањето во сила на ОВОЈ правилник се здобијат 
со стручната спрема од чл. 3 и 4 на овој правилник. 

Член 7 
Стручната спрема на инспекторите на трудот 

во Сојузниот инспекторат за труд и на инспекто-
рите на трудот на другите органи на инспекцијата 
на трудот што вршат работи од интерес за целата 
земја мора да се усогласи со одредбите од овој 
правилник во рок од една година од денот на не-
говото влегување во сила. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат: 
1) Правилникот за стручната спрема на инспе-

торите на трудот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/61); 

2) Наредбата за програмата на посебниот дел 
од стручниот испит за звањата на инспекторите на 
трудот („Службен лист на ФНРГ\ бр. 53/62). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 2190 

19 јули 1966 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, -

Ристо Џунов, е. р. 

406. 

Врз основа на членот 69 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66) сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВ-
СКАТА РАЗМЕНА КОИ ЌЕ РАБОТАТ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПАЗАРИ 
1. Наредбата за определување на претпријати-

јата за .унапредување на надворешнотрговската, 
размена кои ќе работат на определени пазари 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/65) престанува да 
важи. 

2. Оваа наредба влегува во сила. осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"; 

П, бр. 6007 
25 јули 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

407. 
Брз основа на членот 69 став 2 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен - лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/63), во врска со членот 1 од Законот 
за прометот на стоки и вршењето на трговски 
услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65) и чле-
нот 28 став 1 од Уредбата за начинот за формирање 
на цените и за пресметување на разликата во це-
ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 
40/65, 50/65 и 11/66), сојузниот секретар за индус-
трија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАРЖАТА ВО ПРО-
МЕТОТ НА ГОЛЕМО НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНА-

ТА МЕТАЛУРГИЈА 
1. Во Наредбата за определување на маржата во 

прометот на големо на производи на црната мета-
лургија („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/64) во 
точката 1 став 1 на крајот се додаваат запирка и 
зборовите: „а во прометот на големо на благородни 
и квалитетни челици — до 12W. 

Ставот 3 се брише. 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 4680/1 

23 јули 1966 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Хакија Поздерац, е. р. 

^408. 

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот секретаријат 
за земјоделство и шумарство, објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 
ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство им издаде од 1 јануари до 30 јуни 1966 го-
д и ш дозволи за пуштање во промет на следните 
средства за заштита на добитокот, и тоа на: 

1. Серум-заводот Калинсвица, Загреб, за: 
1) Тривалентен серум против .штенеќак, заразно 

воспаление на белиот дроб и лептоспирозата ка ј ку-
чињата, ad-us. vet., пакуван во шишенца од 20, 50 
и 100 ml, под бр. 323.8-39/65 од 5 јануари 19Ѕ6 го-
дина; 

2) Серум против Aujeszky-евата болест, ad us. 
vet., пакуван во шишенца од 100 и 250 ml, под бр. 
03-1031/8 од 10 јуни 1966 година;. 

3) Витамин А + Њ-ј-Е, ad us vet., р а к у в а ч во 
шишенца од 50 и 100 ml, под бр. 03-1965^ од 10 јуни 
1966 година; 
2. Фабриката на фармацеуте^ и хемиски произ-

води „Плива", Загреб, за: 
1) Hiiramicin таблети, ad us. vet., пакувања по 

4 таблети, под бр. 03-1890/7 од 8 јуни 1966 година; 
2) Hiramicin маст за очи 1°/о, ad us. vet., пакува-

на во туби по 5 g, под бр. 03-1618/5 од 9 јуни 1966 
година; 

3) Hiramicin маст 3°/о, ad us. vet., пакувана во 
туби по 30 g, под бр. 03-1617/5 од 9 јуни 1966 година; 
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4) Hiramicin топлив прав, ad us vet., пакуван 
во пластични шишенца од 100 и 250 g, под бр. 
03-1611/5 од 9 јуни 1966 година; 

5) Sulfadimidin таблети, ad us. vet., пакувања 
по 24 таблети, под бр 03-1893/6 од 8 јуни 1966 го-
дина; 

6) Sulfadimidin солуција 16<Vo, ad us. vet., паку-
вана во шишенца по 100 ml, под бр. 03-1619/4 од 9 
јуни 1966 година; 

7) Sulfaguanidin таблети, ad us vet., пакувања 
по 24 таблети, под бр. 03-1892/5 од 8 јуни 1966 го-
дина; 

8) Sulfanilamid посип, ad us vet., пакуван во 
шишенца п с 15 g, под бр. 03-1894/7 од 8 јуни 1966 
година; 

9) Sulfanilamid таблети, ad us. vet., пакувања 
по 24 таблети, под бр. 03-1891/4 од 8 јуни 1966 го-
дина; 

10) Geomycin маст 3%, ad us vet., вакувана во 
туби по 30 g, под бр. 03-1614/5 од 9 јуни 1966 година; 

11) Geomycin маст за очи 1°/о, ad us. vet., паку-
вана во туби по 5 g, под бр. 03-1613/5 од 9 јуни 1966 
година; 

12) Tetrjyciklin маст 3*°/о, ad us vet., пакувана во 
туби по 30 g, под бр. 03-1615/5 од 9 јуни 196,6 године; 

13) Tetraciklin маст за очи 1%, ad us vet., паку-
вана во туби по 5 g, под бр. 03-1616/7 од 9 јуни 1966 
година; 

14) Tetraciklin топлив прашок, ad us. vet., па-
куван во пластични шишенца по 100 и 200 g, под 
бр. 03-1612/5 од 9 јуни 1966 година; 

3. Фабриката на алкалоиди и хемиско-фармаце-
утски производи „Алкалоид", Скопје, за: 

Intestazin таблети, ad us. vet., пакувања по 20 
таблети, под бр. 323.8-68/65 од 25 април 1966 година; 

4. Фабриката на фармацеутски и хемиски про-
изводи „Лек", Љубљана, за: 

1) Dermo Spray, ad us vet., пакуван во метални 
шишнда по 150 ml, под бр. 321.4-392/65 од 25 ап-
рил 1966 година; 

2) Chloramphenicol желе 4°/о, ad us. vet., паку-
вано во туби по 50 g, под бр. 0317-149 од 25 април 
1966 година: 

3) Kloram „Лек", ad. us. vet., пакуван во шишен-
ца по 1 g, под бр. 0317-150 од 25 април 1966 година; 

4) Sulfokol, ad us. vet., пакуван во шишенца по 
бо g, под бр. 03-17-148 од 25 април 1966 година; 

5. Земјоделската задруга, Мешал ница на добиточна 
храна „Протеин", Бачка Топола, за: 

1) Vibios-S, витаминско-антибиотски премикс за 
свињи, пакуван по 5 и 50 kg, под бр. 323\8-97/65-1 
од 25 април 1966 година; 

2) Промикс-Ѕ, минерален премикс за свињи, па-
куван по 3 и 30 kg; под бр. 323.8-97/65-2* од 25 
април 1966 година; 

3) Промикс-G, минерално-витамински премикс 
за говеда, пакуван по 5 и 50 kg, под бр. 323.8-97/65-3 
од 25 април 1966 година; 

4) Промикс-N, витаминско-антибиотско-мине-
рален премикс за кокошки несачки, пакуван по 10 
и 50 kg, под бр. 323.8-97/65-4 од 25 април 1966 година; 

5) Промикс-Р, витаминско-аетибиотско-минера-
лен премикс за пилиња, пе ку ван по 5 и 50 kg, под 
бр. 323.8-97/65-5 од 25 април 1966 година; 

6) Провицин, витаминско-антибиотско-минера-
лен премикс за диететски смесови за свињи, тели-
ња и живина, пакуван по 2,5 и 25 kg, под бр. 323. 
8-97/65-6 од 25 април 1966 година; 

6. Земјоделскиот комбинат „Београд", Индустрија 
на добиточна храна, Белград — Падинска Скела, за: 

1) Премикс, витаминско-антибиотички и мине-
рален додаток за стартер на пилиња за гоење, па-
куван по 20 и 30 kg, под бр. 03-1007/22 од 10 јуни 
1966 Година; 

2) Премикс, витаминско-антибиотички и минера-
лен додаток за финишер на пилиња за гоење, па-
куван по 20 и 30 kg, под бр, 03-1007/23 од 10 јуни 
1866 година; 

3) Премикс, витаминско-антибиотички и мине-
рален додаток за кокошки несачки, пакуван по 20 
и 30 kg. под бр. 03-1007/24 од 10 јуни 1966 година; 

4) Премикс, витаминско-антибиотички и мине-
рален додаток за претстартер не прасиња, пакуван 
по 20 и 30 kg, под бр. 03-1007/25 од 10 јуни 1966 го-
дина; 

5) Премикс, витаминско-антибиотички и мине-
рален додаток за стартер на прасиња, пакуван по 
20 и 30 kg, под бр. 03-1007/26 од 10 јуни' 1966 година; 

6) Премикс, витаминско-антибиотички и мине-
рален додаток за прасици и приплодни »азимничи-
ња, пакуван по 20 и 30 kg, под бр. 03-1007/27 од 10 
јуни 1966 година; 

7) Премикс, витаминеко-антибиотички и мине-
рален додаток за свињи во гоење, пакуван по 20 и 
30 kg, под бр. 03-1007/28 од 10 јуни 1966 година: 

8) Премикс, витаминско-антибиотички и мине-
рален додаток за телиња, пакуван по 20 и 30 kg, 
под бр. 03-1007/29 од 10 јуни 1966 година; 

7. Фирмата „Abbott Laboratories Ltd.", North Chica-
go, САД за: 

1) Erythrocin таблети, ad u.s vet., пакуван во ши-
шенца од 25 X 100 mg, 100 X 100 mg, 500 X 100 mg, 
25 X 250 mg, 100 X 250 mg и 500 X 250 mg, под op. 
323.8-98/65 од 17 јануари 1966 година; 

2) Gallimycm I. M-, ad us. vet., пакуван во ши-
шенца од 20 ml (100 ms/per ml). 100 ml (100 ml/per 
ml) и 30 ml (50 mg/per ml), под бр. 323.8-99/65 од 17 
јануари 1966 година; 

3) Gallimycin Г М за пилиња и мисирки, ad us. 
vet., пакуван во шишенца од 250 ml (50 mg/per ml), 
под бр, 323.8-100/65 ол 17 јануари 1986 година. 

Застапник: претпријатието „Ветпром", Белград; 

8. Фирмата „Cyanamid International", Wayne, New 
Yersey, САД, зе: 

1) Aueromycin облети против ггроливот кај те-
лињата, ad us. vet., пакуван по 4, 40 и 100 об пети, 
под бр. 323.8-91/65 од 13 мај 1966 година; 

2) Enheptin-A премине 15°/о, ad us. вет., пакуван 
во хартијни вреќи по 50 фунти* под бр. 
03-2451/2 од 10 јуни 1966 година. 

Застапник: претпријатието „Yugoslavia Commer-
ce", Белград. 

Бр. 037-426/2 
25 јули 1966 годиш 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиевиќ, е. р. 

409. 

Врз основа на членот 205 став 2 од Законот за 
воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за 
здравство и социјална политика, сојузниот секретар 
за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРИЛАТА НА ТЕЛЕСНАТА И ДУШЕВНАТА 
СПОСОБНОСТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДА НА 

ВОЗДУХОПЛОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Заради утврдување здравствената способност на 
членовите на посада на воздухоплови за вршење 
спределени работи на воздухоплов, со овој правил-
ник се определуваат мерилата на телесната и ду-
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Дневната способност на членовите на посада на воз-
духоплови. 

Член 2 
Мерилата на телесната и душевната способност 

определени со овој правилник се утврдуваат на на-
чинот и по постапката што се пропишани со овој 
правилник, ако за одделни телесни и душевни за -
болувања со овој правилник не е определено по-
инаку. 

Член 3 
Како членови на посада на воздухоплови, во 

смисла на овој правилник, се подразбираат: пило-
тите, навигаторите-летачи, радио-навигаторите-ле-
тачи, радио-операторите-летачи и авиомеханичари-
те-летачи и помошниот персонал што ги врши оста-
натите работи на воздухопловот. 

Одредбите на овој правилник се применуваат 
и врз лицата што како кандидати за членови на по-
сада се обучуваат за вршење определени работи на 
воздухопловот* 

Член 4 
Утврдување на здравствената способност на 

членови на посада на воздухоплови се врши по ба-
рање од работна или друга организација во која 
е запослен членот на посада, од Дирекцијата за 
цивилна воздушна пловидба или од членови на 
посада на воздухоплови. 

Член 5 
Телесната и душевната способност на членови 

на посада на воздухоплови се утврдува со лекарски 
комисиски прегледи. 

Лекарските прегледи од ставот 1 на овој член 
ги врши лекарската комисија во здравствената ус-
танова определена со Решението за определување 
на здравствените установи што со лекарски прегле-
ди ја утвпдуваат телесната и душевната способност 
на лицата за вршење работи на воздухоплов 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/66). 

По жалба против наодот и заклучокот на ле-
карската комисија од ставот 2 на овој член решава 
Вишата лекарска комисија при Дирекцијата за 
цивилна воздушна пловидба. 

II. МЕРИЛА НА ТЕЛЕСНАТА И ДУШЕВНАТА 
СПОСОБНОСТ 

Член 6 
Член на посада на воздухоплов може да врши 

определени работи на воздухопловот ако ги, испол-
нува условите на телесната и душевната способност 
во поглед условите на општата здравствена состојба, 
видот, распознавањето на бои и слухот, 

За условите на општата здравствена состојба 
и слухот се утврдуваат по три критериуми, а за ус-
ловите на распознавањето на бои и видот — по два 
критериуми. 

1. Услови на општата здравствена состојба 
Член 7 

К р и т е р и у м бр, 1 
Член на посада ќе се огласи за здравствено спо-

собен според овој критериум: 
1) ако не боледува од никаква акутна, латентна 

или хронична болест; ако нема хронична рана, пов-
реда и мана; ако нема наследена или стечена ано-
малија и ако нема функционални или анатомски 
последици од извршени хируршки интервенции, 
што би го правеле неподобен за вршење работи на 
воздухопловот; 

2) ако е средно уранет и правилно развиен; ако 
долната граница на тежината на телото не оди под 
45 kg — за жени и 50 kg — за мажи, а горната гра-
ница на тежината на телото не преминува 75 kg —» 

за жени и 100 kg — за мажи при приемниот пре-
глед; ако капацитетот на белите дробови не оди 
под 3000 cm8 за обата пола; ако разликата на град-
ниот обем во инспириум и експириум не оди под 
6 cm — за мажи и 5 cm—»за жени; ако траењето 
на апнејата во мирување не оди под 40 секунди за 
обата пола; ако ги има: мускулите јадри и еластич-
ни, кожата на телото чиста, јадра, мазна и еластич-
на, мускулите на мевот цврсти и без никакви лузни, 
ингвиналните пропусти јаки, забите здрави, карио-
зните поправени или извадени, обете очи анатомски 
исправци и ушите анатомски исправни; 

3) ако има: срцево-судовен апарат со исправна 
динамика на крвотокот, т. е. со функционални ре-
акции чии колебања, под различни услови, се дви-
ж а т ' в о физиолошките граници (дијапазон на мак-
сималниот артериски притисок од НО до 150 mm Hg, 
а на минималниот од 65 до 95 mm Hg); нормален 
интегритет на респираторните органи; нормален ин-
тегритет на органите за варење; нормални функции 
на ендокрините жлезди; нормална крвна слика и 
сите сетива во физиолошките граници; зачуван ин-
тегритет на нервниот систем и урамнотежена ду-
шевна состојба, координирани движе*^*и нормална 
рамнотежа; правилно расудување рѓспособност: да 
донесува соодветни заклучоци, правилно да ги ана-
лизира и исправува своите грешки, да ги контро-
лира емоциите; самоувереност и способност: исправ-
но да перципира, брзо да го преместува вниманието, 
да работи со внимание при пречките, брзо и точно 
да реагира при сложени дејствија; добро да памети, 
особено во поглед редот на дејствијата, и ако има 
течен и јасен говор без пелтечење. 

Член 8 
К р и т е р и у м бр. 2 

При утврдување на здравствената способност 
на членови на посада според критериумот бр. 2, ќе 
се применуваат одредбите од членот 7 точ. 1 и 3 на 
овој правилник, со тоа што во точката 3 горната 
вредност на максималниот артериски притисок се 
зголемува до 155 mm Hg. 

Член 9 
К р и т е р и у м бр, 3 

При утврдување на здравствената способност на 
членови на посада според критериумот бр. 3 ќе се 
применуваат одредбите од членот 7 точка 1 на овој 
правилник. 

ЅЅ. Услови на видот 

Член 10 

К р и т е р и у м бр. 1 

К а ј членови на посада острината на видот на 
секое око посебно не смее да биде помала од 9/10. 

При контролниот преглед острината на видот 
на секое око посебно не смее да биде помала од 
7/10, а при употреба на корективни стакла не по-
мала од 9/10. 

По исклучок, ка ј членовите на посада може да 
постои: а) латентна хиперметропија која не е по-
голема од две диоптрии при острината на видот 
предвидена со овој правилник; б) миопија до 0,50 Е, 
при острината на видот предвидена со овој правил-
ник; в) астигматизам симплекс и композитус до 1 D# 
при острината на видот предвидена со овој правил-
ник; г) астигматизам микстус до 1 D, при острина-
та на видот предвидена со овој правилник; д) ас-
тигматизам миопикус до 0,50 D, при острината на 
видот предвидена со овој правилник. 

Акомодацијата треба да им одговара на годи-
ните на животот, земајќи ги предвид рефракцијата 
и презбиопијата. 
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Стереоскопскиот вид, ноќниот вид, видното поле, 
како и окул©моторната функција во сите правци, 
мораат да бидат нормални. 

Член 11 
К р и т е р и у м бр. 2 

К а ј членови на посада острината на видот нз 
секое око посебно не смее да биде помала од 7/10, а 
при употреба на корективни стакла не помала од 
9/10. 

При контролниот преглед острината на видот 
на секое око посебно не смее да биде помала од 
5/10, а при употреба на корективни стакла не по-
мала од 9/10. 

Во поглед другите услови ќе се. применуваат 
одредбите од членот 10 ст. 4 и 5 на овој правилник. 

3. Услови на распознавањето на бон 

Член 12 
К р и т е р и у м бр. 1 

Член на посада мора нормално да ги распознава 
сите бои и обоени светлосни сигнали. 

Член 13 
К р и т е р и у м бр, 2 

Член на посада мора добро да ја распознава 
потемно зелената и потемно црвената боја, а може 
да ја оцени жолтата светлост како портокалова и 
светлозелената како бела. 

4. Услови на слухот 
Член 14 

К р и т е р и у м бр. 1 
Член на посада не смее да има загуба на слу-

хот на секое уво поголема од 20 децибели за фрек-
венции од 500, 1000, 2000 и 3000 цикла во секунда и 
од 40 децибели за фреквенција од 4000 цикла во 
секунда. 

По исклучок, ка ј член на посада кој на кон-
тролниот преглед ќе покаже загуба на слухот по-
голема од онаа што е наведена во ставот 1 од овој 
член, мора да се изврши тонална аудиометрија под 
акустични околности на летањето. Така утврде-
ната кривулка, освен поместување во интензитетот, 
мора да ја покажува својата физиолошка форма. 

Член на посада при говорната аудиометрија 
мора да го чуе шепотот од оддалеченост од 2 мет-
ра, а гласниот говор на конверзација кој му одговара 
на сонорно ниво од 60 децибели — од оддалеченост 
Од 4 метра. 

Член 15 
К р и т е р и у м бр. 2 

Член на посада не смее да има загуба на слухот 
на секое уво поголема од 30 децибел!! за фреквен-
ции од 500, 1000, 2000 и 3000 цикла во секунда и од 60 
децибел и за фреквенција од 4000 цикла во секунда. 

Член на посада при говорната аудиометрија мо-
ра да го чуе шепотат од оддалеченост од 1 метар, a 
гласниот говор од средна јачина кој му одговара на 
сонорно ниво од 60 децибел и — од оддалеченост од 
2,5 метра. 

Член 16 
К р и т е р и у м бр, 3 

Член на посада не смее да има загуба на слу-
хот поголема од 40 децибели за фреквенции од 500, 
1000, 2000 и 3000 цикла во секунда. 

Член на посада при говорната аудиометрија 
мора да го чуе шепотот од оддалеченост од 1 метар, 

а гласниот говор од средна јачина кој му одговара 
на сонорно ниво од 60 децибели — од оддалеченост 
од 2 метра, 

5. Трајна неспособност 

Член 17 
Состојби, болести, повреди, аномалии и насле-

д е ^ или стечени мани утврдени при лекарски пре-
гледи, што повлекуваат трајна неспособност на член 
на досада за вршење работи на воздухоплов, се: 

1) секое функционално растројство на екстре-
митетите поради наследени или стечени мани, по-
вреди или заболувања; 

2) проширување на вените од поголем степен на 
екстремитетите, ако ја попречува правилната функ-
ција; 

3) повреди на главата што се следени со ин-
тракранијални оштетувања или што за последица 
имале хируршка интервенција на черепот со загуба 
на коскено ткиво од обете ламини на черепот; 

4) во минатото прележано какво и да е орган-
ско невролошко заболување на централниот нер-
вен систем или душевно растројство во смисла на 
психоза во која и да е фордоа, без оглед на посто-
ењето на потполна ремисија во моментот на реша-
вањето за способноста за вршење работи на воз-
духопловот; 

5) психопатии; 
6) еволутивно или нееволутивно заболување на 

нервниот систем; 
7) душевни растројства или знаци на латентна 

епилепсија; 
8) манифестна возбудливост, со силно изразени 

знаци на лабилност на вегетативниот систем; 
9) сите заболувања на^ендокардот, вродени или 

стечени срцеви мани; 
10) заболувања на миокардот од траен карактер; 
11) пелтечење; 
12) растројство на миокардното спроведување, 

целосна или нецелосна аурикуловентрикуларна ди-
социјација (перманентна или пароксизмална), блок 
на Таварината гранка, забележливи промени на 
вентрикуларниот комплекс, аурикуларни фибри-
лации; 

13) коронарна инсуфициенција клинички или 
електрокардиографски утврдена во мир, по напори 
или при опити во хипоксија; 

14) забележливи растројства на ритмот во сми-
сла на пароксизмална тахикардија; 

15) секој случај на срцева инсуфициенција; 
16) хронични и констриктивни перикардити; 
17) невроциркулаторни дистонии од посилен 

степен, со изразени функционални појави, срцеви 
палпитации и болки, со електрокардиографски про-
мени, со вртоглавица, несвестица ити.; 

18) ендартерити и тромбози на вените од неиз-
лечив карактер; 

19) крвен притисок ако е постојано вон грани-
ците на нормалните вредности (max. 160 mm и min. 
100 mm); 

20) еволутивна туберкулоза на белите дробови, 
белодробни^ жлезди и белодробната кошулка; 

21) хронични заболувања на белите дробови, 
бронхиите и тораксот — од нетуберкулозна природа, 
со оштетување на респираторната функција; 

22) состојби по хируршка интервенција на торак-
сот што се следени со намалена респираторна функ-
ција; 

23) тумори на белите дробови и медијастинумот; 
24) хронични заболувања на органинте за варе-

ње, како и состојби по хируршка интервенција на 
абдоминалните органи; 

25) тумори на абдомен а лните органи; 
26) хемороиди што по конзервативен пат или со 

Хируршка интервенција не можат да се излечат; 
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27) улкусни заболувања на желудникот и на 
дванаесетпалечното црево, ако со хируршка ин-
тервенција не се санираат; 

28) силно изразени гастроптози и ентероптози; 
29) хронични заболувања на бубрезите, мочните 

^проводници, мочниот меур и половите органи; 
30) вродени или стечени мани на урогениталниот 

тракт, ако ја попречуваат неговата функција ; 
31) малигни тумори на урогениталниот тоакт, 

бенигни тумори ако ја попречуваат функција®* на 
урогениталниот тракт; 

32) болести што настануваат поради растројува-
ње на ендокрините жлезди од потраен карактер; 

33) вродена или стечена шеќерна болест; 
34) хронични анемии, хемолитична анемија., пер-

нициозна анемија и леу кози; 
35) зголемена слезинка која секогаш може да се 

опипа под ребреииот лак, а која не се намалува; 
36) други хронични болести на хематопоетич-

ниот апарат; 
37) постојана позитивног на Васермановата ре-

акција во крвта во текот на лекување од една го-
дина; 

38) невролуес; 
39) анатомски аномалии и повреди на очите и 

на нивните помошни делови што ја нарушуваат 
функцијата на органите на видот; 

40) траен нистагмус; 
41) хронични заболувања на очите и нивните 

помошни делови што ја нарушуваат функцијата на 
органите на видот; 

42) хронично воспаление на средното уво, со 
гноење, со создавање гранулации или полили или 
со деструкција на коските; 

43) перфорација на ушното тапанче; 
44) хронични или рецидивирачки дерматити на 

надворешното уво; 
45) трајна неможност за дишење на нос, макар 

и еднострано, ако не може да се отстрани со леку-
вање; 

46) хронични заболувања на параиазалните 
празнини, ако не можат да се излечат; 

47) хронична засипнатост и растројство на го-
ворот; 

48) хронични специфични заболувања на носот, 
устата, грлото и гркланов, 

49) озена; 
50) нераспознавања на бои (далтонизам). 

6. Отстапување од утврдените мерила на телесната 
и душевната способност 

Член 18 
При контролниот преглед на членови на посада 

утврдените извесни состојби, болести, повреди, ано-
малии и стечени мани, кои не оневозможуваат ус-
пешно вршење определени работи на воздухопло-
вот, не мораат да бидат причина за огласување на 
членови на посада за трајно неспособни Тоа се: 

| ) функционално растројство на екстремитетите; 
2) сите видови хронични анемии; 
3) активен"туберкулозен процес кој по една го-

дина лекување не покажува знаци на активност: 
4) еволутивио или нееволутивно заболување на 

нервниот систем: 
5) хронични заболувања на органите за варење, 

како и состојби по хируршка интервенција на абдо-
миналните органи: 

6) хронични заболувања ка бубрезите, мочните 
спроводите , мо чи ПОТ меур и половите органи: 

7) стечени мани на урогениталниот тракт, ако 
ја попречуваат неговата функција : 

8) анатомски аномалии и повреди на очите и на 
нивните помошни делови, ако ја нарушуваат функ-
цијата на органите на видот; 

9) хронични или рецидивирачки дерматити; 
10) прелом на 'рбетниот столб, ако не настапат 

функционални растројства; 
11) тахикардии што при опит на замор и во хи-

покрита покажуваат добро приспособување; 
12) растројства на срцевиот ритам. 

Член 19 
Ако при контролниот преглед најдените отста-

пувања од утврдените мерила на телесната и ду-
шевната способност на членови на посада на воз-
духоплови претставуваат недостатоци што член на 
посада може да ги надомести со знаење, умешност 
и искуство, со тоа што при тоа успешно да ги врши 
определените работи на воздухопловот, таквиот 
член на посада не мора да биде огласен за неспосо-
бен за вршење на определени работи на воздухо-
пловот. 

Ако при контролниот преглед се утврди дека 
член на посада на воздухоплов поради извесни не-
достатоци не може да ги врши сите работи на воз-
духопловот, тој ќе биде огласен за неспособен само 
за работите кои поради утврдениот недостаток не е 
во состојба да ги врши. 

Во случајот од ставот 1 или 2 на овој члон ле-
карската комисија врз основа на сестрана анализа 
на здравствената состојба на членот на посадата, а 
по сослушување на шефот на пилотите, донесу ЕД 
заклучок за телесната и душевната способних на 
членот на посадата. 

Ј И УТВРДУВАЊЕ НА ТЕЛЕСНАВА И ДУШЕВ-
НАТА СПОСОБНОСТ 

1. Критериуми на здравствените услови 

Член 20 
При утврдување на телесната и душевната спо-

собност на членовите на посада, а според видот на 
прегледот и видот на работите на воздухопловот, 
врз членовите на посада ќе се применуваат след-
ните критериуми на здравствените услови* и тоа: 

Категорија на плен на посада спо-
ред работите што ги врши на воз-

духопловот 

1 2 3 

1. Ученик пилот 
— услови на општата здрав-

ствена состојба 1 2 
услови на видот 2 2 

— услови на распознавањето на 
бои 1 1 

— услови на слухот 2 2 

2. Професионален и спортски пи-
лот на едрилица 
— услови на општата здрав-

ствена состојба 2 2 
— услови на видот 2 2 
—• услови на распознавањето на 

бои 1 2 
— услови на слухот 2 2 

3. Спортски пилот на авион и 
хеликоптер 
— услови на општата здравст-

вена состојба 2 2 
— услови на видот 2 2 
— услови на распознавањето на 

бои 1 2 
— услови на слухот 2 2 
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1 2 3 

i Професионален пилот на авион 
и хеликоптер 
— услови на општата здрав-

ствена состојба 1 2 
— услови на видот 1 2 

услови на распознавањето на 
бои 1 1 

— услови на слухот 1 2 

5. Професионален пилот од I кла-
са на авион и хеликоптер 
— услови на општата здрав-

ствена состојба 1 2 
— услови на видот 1 2 
— услови на распознавањето на 

бои 1 1 
— услови на слухот 1 1 

6 Сообраќаен пилот на авион и 
хеликоптер 
— услови на општата здрав-

ствена состојба 1 2 
— услови на видот 1 2 
— услови на распознавањето на 

бои 1 1 
— услови на слухот 1 1 

7. Навигатор-летач и радионави-
гатор-летач 
— услови на општата здрав-

ствена состојба 2 2 
-е- услови на видот 2 2 
— услови на распознавањето на 

бои 1 2 
— услови на слухот 1 2 

8. Радио-оператор-летач 
— услови на општата здрав-

ствена состојба 2 3 
— услови на видот 2 2 
— услови на распозна ва њего на 

бои ч 1 2 
— услови на слухот 1 1 

8. Авиомеханичар — летач 
— услови на општата здрав-

ствена состојба 2 3 
— услови на видот 1 2 
— услови па распознавањето на 

бои 1 2 
— услови на слухот 1 1 

10. Професионален падобранец 
— услови на општата здрав-

ствена состојба 1 1 
— услови на видот 1 1 
— услови на распознавањето на 

бои 1 2 
— услови на слухот 1 2 

11 За специјално овластување за 1 
летање со помош на инструмен-
ти 
— услови на општата здрав-

ствена состојба — — 

•— услови на видот 1 2 
— услови на распознавањето на 

бои 1 2 
— услови на слухот 1 1 

12. За специјално овластување за 
радио-телефонија . 
— услови на општата здрав-

ствена состојба — — 

— услови на видот — — 
— услови на распознавањето на 

бои — — 

услови на слухот 1 1 

13. За помошниот персонал што ле-
та постојано со воздухоплов . и 
во вид на занимање врши на 
воздухопловот некои комерци-
јални или други работи 
— услови на општата здрав-

ствена состојба 
— услови на видот 
— услови на распознавањето на 

бои 
— услови на слухот 

2. Лекарски прегледи 
В и д о в и на л е к а р с к и п р е г л е д и 

Член 21 
Телесната и душевната способност на членови-

те на посада се утврдува со редовни и вонредни 
лекарски прегледи. 

Редовните лекарски прегледи се вршат: 
1) при приемот на членови нз посада за вршење 

определени работи на воздухоплов (приемен пре«* 
гл ед); 

2) по протекот на времето пропишано за вршење 
определени работи на воздухоплов (контролен 
преглед) 

Вонредните лекарски прегледи се вршат по ука-
жана потреба, а мораат да се вршат: 

1) по прележана болест што предизвикала боле-
дување подолго од 21 ден; 

2) по секоја повреда или хируршка интервен-
ција; 

3) над преживеан член на посада по несреќа. 
Член 22 

Здравствената состојба на членовите на посада 
помеѓу редовните лекарски прегледи ја контролира 
и следи лекарот поединец, што ќе го ангажира ра-
ботната или друга организација која запослува 
лица што летаат на воздухоплов во вид на зани-
мање или кај која се врши обука на тие лица. 

Член 23 
Лекарот поединец од членот 22 на овој пра-

вилник; 
1) еднаш во два месеци врши задолжителен ле-

карски преглед на членовите на посада што управу-
ваат воздухоплов во јавниот воздушен сообраќај; 

2) еднаш месечно врши задолжителен лекарски 
преглед на членовите на посада што управуваат 
воздухоплов во време кога воздухопловот е анга-
жиран за работа во земјоделството или шумарство-
то на примена на хемиски агротехнички средства; 

3) според потребата што ја утврдува сојузниот 
секретар за сообраќај и врски, врши лекарски пре-
глед на членовите на посада; 

4) презема превентивни и куративни мерки за-
ради запазување здравствената состојба на члено-
вите на посада 

За здравствената состојба на членовите на по-
сада, помеѓу редовните лекарски прегледи, лекарот 
поединец води книга контролник на здравствената 
состојба на членовите на посада, според образецот 
бр, 1, кој е отпечатен кон овој правилник. 

Член 24 
Кон барањето за редовен или вонреден лекар-

ски преглед на член на посада работната или друга 
организација од членот 22 на овој правилник мора 
да приложи мислење на лекар поединец за здрав-
ствената состојба нп членот на посадата. 

Л е к а р с к и к о м и с и и 
Ччен 25 

Лекарската комисија што врши редовни и вон-
редни лекарски прегледи на л е т а н и о т персонал 
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на воздухопловите што летаат: во Јавниот воздушен 
сообраќај, заради вршење друга стопанска дејност, 
управни работи или научноистражувачка работа, 
заради испитување на воздухопловите, заради вр-
шење служба за брза помош, како и заради давање 
инструкции во летање и падобрапство, мора во својот 
состав да има лекари специјалисти за хирургија, 
интерна медицина, радиологија, офталмологија, oio-
риноларгшгологија, невропсихијатрија и стручњак 
за психолошки преглед. 

Член 26 
Лекарската комисија што врши редовни и вон-

редни лекарски прегледи на другиот летачки пер-
сонал, како и на помошниот персонал, мора во 
својот состав да има лекари специјалисти за ин-
терна медицина, офталмолог^а и оториноларипго-
логија. 

Член 27 
Лекарите специјалисти — членови на соодвет-

ните лекарски комисии вршат: антропометриски и 
надворешни, интернистички, очни, невропсихијатри-
ски, психолошки и оториноларинголошки прегледи 
на членови на посада на воздухоплови по воведе-
ната техника на трудот, а според научно признае-
ните клинички методи. 

Членовите на лекарските комисии од членот 25 
или 26 на овој правилник ги именуваат здравстве-
ните установи во кои се вршат лекарските прегле-
ди, во согласност со Дирекцијата за цивилна воз-
душна пловидба. 

Член 28 
Вишата лекарска комисија при Дирекцијата за 

цивилна воздушна пловидба ја сочинуваат три 
члена. 

Членовите на Вишата лекарска комисија ги 
именува директорот на Дирекцијата за цивилна 
воздушна пловидба, и тоа: претседател од редовите 
на стручњаците за воздухопловна медицина, еден 
член — на предлог од санитетската управа на Ко-
мандата на военото воздухопловство и еден член 
— на предлог од Воздухоплозно-медицинскиот ин-
ститут на Командата на военото воздухопловство. 

Член 29 
Врз основа на наодот на лекарите специјалисти, 

лекарската комисија ја разгледува здравствената 
состојба на членот на посада во целина и донесува 
општ заклучок за неговата телесна и душевна спо-
собност. 

Општиот заклучок на лекарската комисија за 
телесната и душевната способност на членот на 
посада се внесува во лекарското уверение, според 
образецот бр. 2, кој е отпечатен кон овој правилник, 
а кое лекарската комисија му го издава на секој 
член на посада по извршениот лекарски преглед. 

Член 30 
Заклучокот на лекарската комисија може да 

биде позитивен — дека прегледаниот е способен за 
вршење соодветни работи на воздухоплов, или 
негативен — дека прегледаниот е неспособен за 
вршење соодветни работи на воздухопловот. 

Против заклучокот на лекарската комисија од 
членот 25 или 26 на овој правилник членот на по-
сада може да и изјави жалба на Вишата лекарска 
комисија при Дирекцијата за цивилна воздушна 
пловидба. 

Жалба против заклучокот на лекарската ко-
мисија од членот 25 или 26 на овој правилник може 
да изјави и работна или друга организација во ко-
ја членот на посадата е запослен, како и Дирекци-
јата за цивилна воздушна пловидба. 

Член 31 
Лекарските комисии водат податоци за редов-

ните и вонредните лекарски прегледи на Членовите 
на посада, и тие податоци ги внесуваат во книгата 
на работата, здравствениот картон и листот на кон-
тролниот преглед. 

Книгата на работата се води според образецот 
бр. 3, кој е отпечатен кон овој правилник, за секој 

член на посада што го прегледала лекарската ко-
мисија. 

Здравствениот картон се води според образецот 
бр. 4, кој е отпечатен кон овој правилник, за секој 
член на посада што лекарската комисија ќе го 
прегледа заради прием за вршење определена ра-
бота на воздухоплов. 

Листот на контролниот преглед се води според 
образецот бр. 5, кој е отпечатен кон овој правил-
ник, за секој член на посада кога над него се врши 
контролен преглед. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 32 

Лекарските уверенија за телесната и душевна-
та способност на членовите на посада на воздухо-
плови издадени од лекарските комисии до денот 
на влегувањето во сила на овој правилник, оста-
нуваат во сила до истекот на рокот на нивното 
важење. 

Член 33 
Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба, по 

прибавено мислење од Воздухопловно-медицинскиот 
институт на Командата на военото воздухопловство, 
дава методолошки упатства за начинот на вршење 
на лекарските прегледи од членот 27 на овој пра-
вилник. 

Член 34 
Обрасците бр. 1 до 5 наведени во овој правил-

ник се негов составен дел. 
Член 35 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за оце-
нување на телесната и душевната способност на 
летачкиот персонал во цивилното воздухопловство 
(Додаток на „Службен лист на ФНРЈ' ' , бр. 31/58). 

Член 36 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од • 

денот на објавувањето во „Службен лист иа СФРЈ". 
Бр. 1991/65-8 

15 јуни 1966 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричик, е. р. 

Образец бр. 1 
(Страна 1) 

(Назив на организацијата 
во која е членот на поса-

дата запослен) 

(Име и презиме на лека-
рот поединец) 

КОНТРОЛНИК НА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДА 
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Образец бр. 2 

(Назив на здравствената 
установа) 

(Назив на лекарската ко-
мисија) 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ 

Се потврдува дека е 
роден во на месец 

година денес под-
ложен на преглед од страна на 
и дека е најдено дека во смисла на членот 20 од 
Правилникот за мерилата ^а телесната и душевнн-
та способност на членовите на посада на воздухо-
плови ги исполнува — не ги исполнува: 

1) условите^на општата здравствена состојба — 
•критериум бр. ~ 

2) условите на ЕИДОТ — критериум бр. 
3) условите на распознавањето на бои — кри-

териум бр. 
4) условите на слухот — критериум бр. 

Според горниот наод 
е за вршење работи на 
воздухоплов. 
Книга на работата бр. 
Датум 
Место 

Претседател на лекарска-
та комисија, 

(Потпис) 
(М. П.) 

(Непотребното да се прецрта) 

Образец бр. 3 
(Прва страна на кориците) 

(Назив на здравствената установа) 

К Н И Г А Н А Р А Б О Т А Т А 

(Назив на лекарската комисија) 

(Страна 1) 

С п е и и ј а л и с т и ч 

Реден Презиме Наод на Наод на Наод на 
број Датум и име хирургот интернатот ентггт потот 

(Страна 2) 

к и п р е г л е д и 
— — Вид на Издадено лекарско 

Наод на Наод на Наод на ото- прегледот уверение за 
неврологот оку листот рино ларин- и резултат периодот 

гологот од до 

Број 31 — СТР -I,A 615 

(Страна 1) Образец бр. 4 

(Назив на здравствената 
установа) 

(Назив на лекарската ко-
мнен] а) 

ЗДРАВСТВЕН КАРТОН БР. 

1. Презиме и име 
Ден, месец и година на раѓањето -

2, Звање што го сака 
Занимање во граѓанство 
Кои школи завршил — 

3. Изјава на кандидатот: 
Субјективни тегоби и болести 
Епилепсија, маларија и детски болести — 
Како поднесува возење • 
Каков осет има над понор — главоболие, врто-
главица, несвестица, чукање на срцето, потење, 
растројства на срцето, раздразнетост (да се под-
влечат тегобите и да се опишат) 

Дали бил повреден, опериран • 
Дали имал некој прелом на коска или шину-
вања на зглоб 
Венерични болести 
Телесно вежбање 

Вистинитоста на изјава ја потврдува: 

(Потпис на кандидатот) 

4. Објективни испитувања 

А. Антропометриски и надворешен преглед 
Тежина на телото Височина Ухранетост 

Обем на градите во мир во инеп. — — 
во експ. 
Динамометрија D L Спирометрија 
Опити на апнеја во мир по напор •• 
Горни екстремитети долни екстремитети 
Полови органи 
Кила, проширување на вените • 
Должина на десното стопало Должина 
на десната подлактица 
Големина на левата ушна школка • 
Крвна група ; 

Забелешка 
Рубриките под 1, 2 и 3 ги пополнува кандидатот 
со мастило — читко. 
Другите рубрики ги пополнува лекарот со масти-
ло — читко. 

(Страна 2) 
Б. Интернистички преглед 

5. Кожата Видливи слузокожи 
Јазикот 
Крајниците 
Забите 
Вратот 
Органите за дишење Инспекција 

Палпација 
Перкусија 
Аускултација -

Органи на мевот: Абдоменот — 
Црниот дроб 
Слезинката • 
Бубрезите — 

Срце во — садовниот систем 

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т Н А С Ф Р Ј 
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По Враќање во првобитната 
Седе! ки Стоејќи Лежејќи напор состојба 

Пулс 

Крвен притисок 

Урин Седиментација на еритроцитите 

6. Рентгенолошки преглед на срцето и белите дро-
бови * 

I. Изјава на прегледаниот 
Субјективни тегоби и болести од последниот прег-
лед 

Пушење, уживање на алкохол 

Телесно вежбање 
Вистинитоста на изјавата ја потврдува: 

(Потпис) 

В. Преглед на очите 
7. Надворешен преглед на очите • 

Острина на видот на далечина од 5 m D. о. • 
Ѕ. о. 
Блиско видување Jager бр. Видно поле 
D. о. Ѕ. о. 

Распознавање на бои 

Г. Невропсихијатриски преглед 
8 Говорот Држењето 

Вазомоторни растројства 
Дермографизам 
Тремор 
Зениците 
Мозочните нерви — 

(Страна 3) 
Хвостек Ашнер 
Моторната сфера 
Надразливост на мускулите 
Периферните нерви 
Психата 

• / 

Д. Оториноларинголошки преглед 
9. Преглед на носот — — — — — — 

Преглед на грлото 
Слухот (говор на шепот) десното уво 

левото уво 
Статика 

Заклучок на лекарската комисија =— 
Датум • 
Место 

Претседател на лекарска-
та комисија, 

(М. РЈ 

(Потпис) 

Образец бр. 5 

(Назив на здравствената 
установа) 

(Назив на лекарската ко-
мисија) 

ЛИСТ НА КОНТРОЛНИОТ ПРЕГЛЕД БР. 

Презиме и име 
Година на раѓањето • Аеро-клуб 

Занимање во граѓанство 
Кои школи завршил ? 

II. Објективни испитувања 

1. Антропометриски и надворешен преглед 
Тежина Височина Ухранетост 
Обем на градите во мир во инеп. 
во експ. 
Динамометрија D L Спирометрија — 
Апнеја во мир по замор — 
Остео-мускуларниот систем ' 

Половите органи 
Кила, проширување на вените 

2. Интернистнчки преглед 
Анамнеза: Субјективни тегоби во и без врска со 
летачката служба : 
Прележани болести 
Главоболие, несвестица, вртоглавица, омаглица, чу-
кање на срцето, потење, раздразнивост, растројства-
на сонот (да се подвлече и да се опише) 

Колку спи^ Каква е исхраната 
Објективен наод: 

Кожата Видливи слузокожи -
Јазикот Крајниците Забите 
Вратот Штитната жлезда 
Лимфните жлезди 

Органите за дишиње: 
Инспекција Палпација 
Перкуси ја 
Аускултација 

Органи на мевот: 
Абдоменот -
Белиот дроб Слезинката 
Бубрезите 
Уринот 

Срцево-садовниот систем: 
Инспекција Палпација 
Перку сиј а 
Аускултација — 

По Враќање во првобитната 
Седејќи Стоејќи Лежејќи напор состојба 

Пулс 

Крвен притисок 

Рентгенолошки преглед на срцето и белите дробови 

3. Преглед на очите 
Надворешен преглед • • « 
Острина на видот на далечина D. о. Ѕ. о. — 
Блиско видување бр. Видно поле D. о. — • 
Ѕ. о. 
Распознавање на бои ——-
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4. Невропсихијатри јеки преглед 
Говорот Држењето 
Вазомоторни растројства 
Дермографизам Тремор 
Зениците Мозочните нерви 
Хвостек Моторната сфера 
Ашнер Надразнивост на мускулите 

Периферните нерви Психата 

5. Оториполарпнголошки преглед 
Преглед на носот: проодност миризба 
Преглед на грлото 
Слух (говор на шепот) десното уво 
левото уво 
Статика 
Заклучок на лекарската комисија 
Датум 
Место --

Претседател на лекарска-
та комисија, 

(Потпис) 
(М. П.) 

410. 

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за 
статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр^ '1/66) 
и точката 2 под 3 од Решението за статистички ис-
питувања од интерес за целата земја за 1966 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 46/65), генералниот 
директор на Сојузниот завод за статистика' доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА п о п н е НА ЦЕНТРИТЕ ЗА СТРУЧНО ОБРА-
ЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ПРИ РАБОТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Од 14 до 31 август 1966 година ќе се изврши 

пг.пис на центрите за стручно образование на ра-
ботниците при работните организации на територи-
јата на Југославија. 

2. При овој попис ќе се соберат податоци за 
бројот на центрите, за запосленим работници во 
тие центри и за бројот на лицата што завршиле 
одделни форми не стручно и друго образование и 
усовршување во центарот. 

3. Со подготвителните работи, организацијата и 
спроведувањето на овој попис ќе раководат Сојуз-
ниот завод за статистика и статистичките органи 
во републиките. 

4 Републичкиот статистички орган ќе му до-
стави на центарот за стручно образование на ра-
ботниците при работната организација упатство и 
образец (RAD-C), пропишан со Решението на Со-
јузниот завод за статистика бр. 95-4473/1 од 12 јули 
1966 година. Овој оргахЧ ќе го одреди и рокот до кој 
е центарот должен да му го достави пополнетиот 
образец RAD-C. 

5. Во случај на ускратување давање податоци, 
на давање неточни податоци, како и во случај на 
^благовремено поднесување пополнет обоазец 
RAD-C до републичкиот статистички орган, ќе се 
применат одредбите од членот 47 на Основниот за-
кон за статистиката. 

6 Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето БО „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 95-4473/1 
12 јули 1966 година 

Белград 
Генерален директор, 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Ибрахим Латифи^, е. р. 

411 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр 16/60 и 30/62), директорот 
не Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРТ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ДЕСТИЛАЦИЈА НА НАФТИНИ ПРО-

ИЗВОДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Испитување на течни горива и 
слични производи. Определување дес-
тилација на нафтини производи — JUS В.Н8.023 

' 2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно^ издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила HI 
1 јануари 1967 година. 

Бр. 08-4892/1 
22 јули 1966 година 

Белград 
Директор 

т> Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

412 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОРТО-

ТИЧКО-ПРОТЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Ортотичко-протетички производи: 
Скочен зглоб- — — — — — JUS М.Т5.101 
Зглоб од колк — — — — — JUSM.T5.114 
Канадски зглоб од колк I — — JUSM.T5.115 
Канадски зглоб од колк II — — JUSM.T5.116 
Речен зглоб од шака фрикционен, 

голем, среден и мал — — — — — JUSM.T5.117 
Рачен зглоб од шака со кочница JUSM.T5.120 
Фаќалка машка, лева и десна — J U S M T 5 121 
Фаќалка женска, лева и десна — JUSM.T5 123 
Фаќалка детска, лева и десна — JUSMT5.125 
Фаќалка лева и деспа — — — JUS М Т5 127 
Лакотен машки и лев и десен зглоб 

со активатор — — — — — — JUS М.Т5 129 
Лакотен зглоб, машки, лев и 

десен — — — — — — — — ЈЦЅ М Т5 131 
Лакотен детски зглоб со актива-

тор, лев и десен — — — — — * JUS М.Т5 133 
Лакотен детски зглоб, лев и десен JUSM.T5 135 
Функционален л а к о т у зглоб — - J U S M T 5 137 
Функционален активирачки ла-

котсн зглоб — — — — — — — JUSM.T5133 
Макарница за јаже I — — — JUS М Т5 139 
Макар ница за јаже II — — — JUS М Т5.140 
Апарат со слободен скочен зглоб J U S M T 5 141 
Апарат со дотерувачки скочен 

зглоб — _ — _ _ — — - JUSM.T5 142 
Апарат со активирачки скочен 

зглоб дорзално — — — — - — JUSMT5.143 
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Апарат со активиран™ скочен 
зглоб плантарно — — — — — JUSM.T5.144 

Апарат со закочен скочен зглоб JUS М.Т5.145 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јануари 1967 година 

Бр. 19-4893/1 
22 јули 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

413. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ЗА ПРИКЛУЧЕН ГАЈТАН 

1. Во југословенскиот стандард Телефонски гај-
тани. Приклучен гајтан TG 01-JUS N.C2.301, што . е 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за гајтани и кабли за телекомуникации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 50/63) во точката 3.21 зборовите: 
„он се састоји од 18 увијених, бакарних, к а л а ј и с а т и 
жица" се заменуваат со зборовите: „он се састоји 
од_.18 увијених бакарних жица". 

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

Бр. 23,-4829/1 
22 јули 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

414. 
. Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 стдв 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен, лист .на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

КРИВНИ БОИ ЗА КОЖА 
ЗА ПО-

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Помошни средства за кожа. К а -
зеински покривни бои за кожарство JUS Н.М2.102 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение се применува од 1 јули 1967 година. 

Бр. 24-4889/1 
22 јули 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

415. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бени 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 ЗА ВОДО-

ВОДНИ И САНИТАРНИ АРМАТУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Водоводна арматура: 
Испусни вентили. Главни надво-

решни мери, приклучни мери — — JUS М.С5.250 
Испусни вентили за приклучок., 

Главни надворешни мери^ приклучни 
Л е р и — — — — — — — — JUS М.С5 251 

Рамни пропусни вентили. Главни 
надворешни мери, приклучни мери JUS М.С5.260 

Рамни пропусни вентили со огра-
нок за празнење. Главни надворешни 
мери, приклучни мери — — — — JUS М.С5 261 

Рамни пропусни вентили со косо 
вретено. Главни надворешни мери, 
приклучни мери — — — — — JUS М.С5.270 

Рамни пропусни вентили со косо 
вретено, со огранок за празнење. 
Главног-надворешни мери, приклучни 
мери — — — — — — — — JUS М.Со.271 

Вентил за празнење. Главни на-
дворешни мери, приклучни мери — JUS М.Со.280 

Аголон пропусен вентил. Главни 
надворешни мери, приклучни мери JUS М.С5.281 

Санитарна арматура: 
Аголни вентили за регулирање 

на протекот. Главни надворешни ме-
ри, приклучни мери — — — — JUS М.С5.282 

Стоечки испу сен вентил. Главни 
надворешни мери, приклучни мери JUS М С5.290 

Рамен испусен вентил, со подви-
жен испуст. Главни надворешни ме-
ри, приклучни мери — — — — JUS М.С5.300 

Аголни испусни вентили со под-
вижен испуст. Главни надворешни 
мери, приклучни мери — — — — JUS М.С5.301 

Ѕидна батерија за бања. Главни 
надворешни мери, приклучни мери JUS М.С5.800 

Ѕидна батерија за бања, со под-
вижен испуст. Главни надворешни 
мери, приклучни мери — — — — JUS М.С5 801 

Батерија со туш. Главни надво-
решни мери, приклучни мери — — JUS М.С5.802 

Ѕидна батерија со подвижен ис-
пуст. Главни надворешни мери, при-
клучна мери — — — — — — JUS М.С5 803 

Сифон за писоар. Главни надво-
решни мери, приклучни мери — — JUS М.С5.811 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
сесте вен дел од ова решение 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1967 година. 

Бр . ' 27-4891/1 
22 јули 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. 5« 
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416. 

Врз основа на членот 73 точка 7 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/65 и 57/65), членот 87 од Основниот закон за 
здравственото осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ4 ' , 
бр. 15/65), членот 144 од Основниот закон за инва-
лидското осигурување („Службен лист на СФРЈ4 ' , 
бр. 10/65 и 14/66), членот 114 од Основниот закон за 
пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр 51/64, 56/65 и 14/66) и Одлуката на собранието 
на Југословенската заедница на социјалното оси-
гурување Ск. бр. 18 од 18 ноември 1965 година, ди-
ректорот на Сојузниот завод за социјално осигуру-
вање и Патријархот српски склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА СВЕ-
ШТЕНИЦИТЕ НА СРПСКАТА И МАКЕДОНСКАТА 

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 

Општи одредби 

Член 1 
Со овој договор се обезбедува здавствено оси-

гурување и спроведување на инвалидското и пен-
зиското осигурување на свештениците на Српската 
to Македонската православна црква (во понатамо-
шниот текст: осигурениците). 

Член 2 
Својство на осигуреник имаат: архиереите, све-

штениците, ѓаконите, монашките лица запослени 
како службеници на црквата и монашките лица на 
кои епархискиот архиереј ќе им довери вршење на 
парохиска или ѓаконска служба. 

Лицата од ставот 1 на овој член имаат својство 
на осигуреник и додека се во служба на Српската 
и Македонската православна црква во странство. 

Член 3 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства ги уживаат правата од здравственото осигуру-
вање под условите и во обемот што се пропишани 
со Основниот закон за здравственото осигурување, 
еко со овој договор не е" определио поинаку. 

Основи на осигурувањето 

Член 4 
Правата на осигурениците од здравственото, ин-

валидското/ и пензиското осигурување се определу-
ваат зависно од категоријата на стручната спрема 
v пензискиот стаж, како и од паричните износи 
(основи на осигурувањето), кои изнесуваат: 

1) за осигурениците со висока стручна спрема 
(I категорија) и со пензиски стаж: 

Основи на осигурувањето 
Динари 

до 10 години 450 
над 10 до 20 „ 500 
над 20 до 30 „ 600 
над 30 години 700 

2) за осигурениците со виша стручна спрема ка-
ко и за осигурениците на должноста судија, секре-
тар или обвинител на црквен суд, или секретар на 
епархиски управен одбор (II категорија) и со пен-
зиски стаж: 

Основи на осигурувањето 
Динари 

до 10 години 400 
над 10 до 20 „ 450 
над 20 до 30 „ 550 
над 30 години 650 

3) за осигурениците со средна стручна спрема 
(III категорија) и со пензиски стаж: 

Основи на осигурувањето 
Динари 

до 10 години 350 
над 10 до 20 400 
над 20 до 30 „ 500 
над 30 години 600 

4) за другите осигуреници (IV категорија) со пен-
зиски стаж: 

Основи на осигурувањето 
Динари' 

до 10 години ЗОО 
над 10 до 20 „ 350 
над 20 до 30 „ 400 
над 30. години 450 

Рангот на верските училишта според кои се 
утврдува категоријата на стручна спрема, го опре-
делува Архиере јски^ синод. 

Член 5 
Основите на осигурувањето од членот 4 на овој 

договор се пресметуваат секоја година, почнувајќи 
од 1967 година. 

Пресметувањето се врши со зголемување на ос-
новите за процентот на зголемувањето на вкупните 
просечни номинални примања на работниците, 
што за изминатата година Сојузниот завод за ста-
тистика ќе го утврди за федерацијата. 

Износите добиени со пресметувањето според 
ставот 2 на овој член се заокружуваат на цели де-
сетици нагоре. 

Пресметување нема да се врши ако процентот 
на зголемувањето во изминатата година бил помал 
од 5. Во тој случај при пресметувањето во наред-
ната година процентот на зголемувањето од изми-
натата година му се додава на процентот на зголе-
мувањето во наредната година, па основите се 
зголемуваат за вкупниот процент на зголемувањето 
во обете години. 

Првото пресметување ќе се изврши во 1967 го-
дина, врз основа на движењето на личните доходи 
во 1966 година наспрема 1965 година. 

Основите на осигурувањето утврдени на начи-
нот од ст. 2 и 3 на овој член важат од првиот ден 
на наредниот месец во годината во која се врши 
пресметувањето. 

Член б 
На осигурениците што примаат постојана ме-

сечна плата, како основ на осигурувањето им слу-
ж и таа плата. 

Најнискиот основ на осигурувањето во смисла 
на ставот 1 од овој член, не може да биде помал 
од ЗОО динари. 

Пензиски стаж 
Член 7 

Во пензискиот стаж на осигурениците им се 
сметаат: 

1) периодите на стаж на осигурување наврше-
ни од денот на почетокот на применувањето на 
Основниот закон за пензиското осигурување и пе-
риодите на стаж на осигурување навршени пред 
почетокот на применувањето на тој закон; 

2) периодите на учество во револуционерна ра-
бота, во Народноослободителната војна и антифа-
шистичката борба во други земји и војски, перио-
дите на учество во војни, како и периодите на 
прекини на црквената служба, кои се признаваат 
како периоди на посебен стаж според одредбите од 
чл. 138, 140 до 146 и 148 до 150 од Основниот закон 
за пензиското осигурување; 

3) времето поминато во служба на Српската и 
^Македонската православна црква до установување-
то на социјалното осигурување на свештениците на 
Српската православна црква, подразбирајќи го тука 
и времето на вршење на таа служба во странство. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Како време поминато во служба на Српската и 
Македонската православна црква се смета и вре-
мето што осигурениците по пензионирање, до з^ста-
новувањето на социјалното осигурување на свеште-
ниците на Српската православна црква, го поминале 
на должноста свештеник, службеник на црква или 
вероучитед. 

Ако е за признавање на определен период во 
пензиски стаж според Основниот закон за пензис-
кото осигурување и Основниот закон за инвалид-
ското осигурување поставено како услов склучува-
ње, постоење или престанок на работен однос, ќе 
се смета дека е тој услов исполнет со стапување 
во служба на Српската и Македонската православна 
црква, со вршење односно престанок на таа служба. 

Член 8 
Времето поминато во служба на Српската и 

Македонската православна црква по установување-
то на социјалното осигурување на свештениците на 
Српската православна црква за кое не се уплатени 
придоноси за социјално осигурување, ќе се засмета 
во пензискиот стаж откога соодветните придонеси 
ќе бидат уплатени 

За почеток на сметањето на пензискиот стаж 
според ставот 1 на овој член се зема датумот на 
расположението. 

Странско државјанство не е пречка за сме-
тање на пензискиот стаж според ставот 1 на овој 
член 

Права на осигурениците 
Член 9 

Надоместокот на личниот доход во случај на 
привремена неспособност за работа од членот 48 
став 1 точка 1 од Основниот закон за здравственото 
осигурување им припаѓа на осигурениците од осми-
от ден на таа неспособност. 

Надоместокот на личниот доход се определува 
од просекот на основите на осигурувањето за по-
следните шест месеци пред настапувањето на не-
способноста за работа. 

Одредбите-од Основниот закон за здравственото 
осигурување што се однесуваат на работа со скра-
тено работно време за време на привремената не-
способност за работа и ,на право на надоместок на 
личниот доход за тоа време, како и одредбите од 
чл. 50, 53 и 63 на тој закон што се однесуваат на 
спреченост за работа во текот на работен ден, не се 
применуваат на осигурениците. 

Член 10 
Старосната пензија на осигурениците се опре-

делува од основот кој го сочинува просекот на ос-
новите на осигурувањето во кој и да било непре-
кинат десетгодишен период на осигурување. 

Додека не се наполнат 10*години од денот на* 
почетокот на применувањето на Основниот закон 
за пензиското осигурување, старосната пензија ќе 
се определува од просекот на основите на осигуру-
вањето по кои осигуреникот бил распореден почну-
вајќи од 1 јануари 1965 година. 

Член И 
Осигурениците се осигурени за сите случаи на 

инвалидност предвидени со Основниот закон за ин-
валидското осигурување, и имаат право на инвалид-
ска пензија со додаток за помош и нега, на инва-
лиднина, на професионална рехабилитација со 
материјално обезбедување во врска со рехабилита-
цијата, на заполтување па соодветна работа со на-
доместоци вр врска со користењето на тоа право и 
со надоместоци на патните и превозните трошоци. 

Член 12 
Како своја работа во смисла на Основниот з а -

кон за инвалидското осигурување се сметаат сите 
работи што осигуеникот ги врши како своја све-
штеничка должност. 

Член 13 
Право на професионална рехабилитација и пра-

во на запослување според одредбите од Основниот 
закон за инвалидското осигурување имаат осигуре-
ници на кои Српската и Македонската православна 
црква не можат да им обезбедат друга должност 
односно работа. 

Професионалната рехабилитација и з а л о ж у в а -
њето на осигуреници според одредбите на Основни-
от закон за инвалидското осигурување се врши за 
работното место односно за работното место од онаа 
категорија според која е осигуреникот распореден 
според членот 4 на овој договор. 

Член 14 
За пресметување на материјалното обезбедува-

ње и надоместоците според Основниот закон за 
инвалидското осигурување, како личен доход се 
зема износот на основот на осигурувањето во кој 
осигуреникот бил распореден во моментот на наста-
пувањето на инвалидноста. 

Член 15 
Правото на пензија може да се користи ако се 

уплатени сите стасани придонеси. 
Осигурениците можат да ги користат правата 

од здравственото осигурување ако се уредно упла-
тени придонесите. 

Запреното користење на правата се воспоста-
вува однапред, од денот на намирувањето на сите 
стасани и неуплатени придонеси. 

За запирање и за воспоставање на правата се 
донесува решение. 

Член 16 
Правото на пензија може да се користи од де-

нот на престанокот на вршењето на редовната све-
штеничка служба. 

На осигуреник кој е пензиониран со пензиски 
стаж помал од 40 години, ќе му се исплатува цела-
та пензија и кога по пензионирањето врши одделни 
чинодејствија (богослужение, крштавање, венчава-
ње, опело и др.), ако тие работи му се доверени од 
страна на епархискиот архиереј заради непомагана 
или замена на друг свештеник, Ваквата работа на 
пензиониран осигуреник -не се Схчета како вршење 
самостојна дејност во смисла на чл. 104 и 120 од 
Основниот закон за пензиското осигурување. 

На осигуреник пензиониран со пензиски стаж 
од 40 години или поголем му се исплатува целиот 
износ на пензијата и кога по пензионирањето пов-
торно ќе отпочне да ја врши редовната свештенич-
ка должност. Во тој случај тој не се здобива 1 со 
својство на осигуреник. 

Придонеси за социјално осигурување 
Член 17 

За -социјално осигурување на осигурениците се 
пресметуваат и се плаќаат придонесите пропишани 
со Основниот закон за организацијата и финанси-
рањето на социјалното осигурување, освен при-
донесот за додаток на деца и придонесот за запо-
лтување. 

Придонесите за социјално осигурување се пре-
сметуваат од основите на осигурувањето во кои оси-
гурениците се распоредени според членот 4 на овој 
договор, со примена на отопите на придонесите про-
пишани за работниците, пресметани на нето-износ. 

Член 18 
Придонесите за социјално осигурување ги пла-

ќаат црквените општини за парохиските свеште-
ници, а за другите осигуреници — црквените уста-
нови ка ј кои овие лица се на служба. 

Придонеси за социјално осигурување не се пла-
ќаат з»а време на спреченост за работа, од членот 
48 на Основниот закон за здравственото осигурува-
ње. 

Осигурениците на служба во странство самите 
за себе плаќаат придонеси за социјално осигурува-
ње. 
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Постапка за остварување на правата 

Член 19 
Црквените општини и црквените установи се 

должни за своите осигуреници да поднесуваат про-
пишани пријави со документација. 

Распоредување на осигурениците во основите 
на осигурувањето според чл. 4 до 6 на овој договор 
вршат комуналните заводи за социјално осигурува-
ње односно нивните за тоа овластени органи. 

За распоредувањето на осигуреникот комунал-
ните заводи за социјално осигурување односно нив-
ните за тоа овластени органи се должни писмено да 
го известат осигуреникот и црквената општина од-
носно црквената установа внесувајќи во тој извеш-
тај податоци за износот на основот на осигуру-
вањето, за стопата и за износот на придонесот. 

АКО ПО доставениот извештај за распоредување 
дојде до измена на стопати на придонесот или на-
стапат услови за промена на основот на осигурува-
њето, комуналниот завод за социјално осигурување 
односно негов за тоа овластен орган за таквата про-
мена писмено ја известува црквената општина од-
носно црквената установа. 

Сојузниот завод за социјално осигурување е дол-
жен да го извести Патријаршискиот п р а в е н од-
бор за зголемување на просечните лични доходи во 
смисла на членот 5 став 2 од овој договор. 

Член 20 
Осигуреникот и црквен-ата општина односно 

црквената установа можат да бараат да им се доста-
ви решение за распоредување. Против тоа решение 
може да му се изјави жалба на органот надлежан 
за решавање во втор степен. 

Член 21 
Барање за професионална рехабилитација или 

заложување и барање за' пензија се поднесува: за 
патријархот и архиереите — преку Архиерејскиот 
собор, за п&рохиските свештеници, свештеномона-i 
сите и парохиските ѓакони — преку надлежниот 
епархиски архиереј, а за црквените службеници — 
преку црквената установа ка ј која се на служба. 

Решението за пензионирање на осигуреник се 
доставува до осигуреникот и Натријаршискиот у-
правен одбор на Сретенка православна црква од-
носно до управниот одбор на Македонската право-
славна4 црква. 

' Инвалидските комисии надлежни за оценување 
на инвалидноста и преостанатата работна CTIQCO6-
ност,- пред да дадат оцена и мислење, се должни да 
прибават и мислење од црквениот орган од ставот 
1 на овој член за потребата и оправданоста на про-
фесионалната рехабилитација или запослувањето. 

Преодни и завршни одредби 

Член 22 
Периодите кои според овој договор се сметаат во 

пензиски стаж, ќе им се засметаат и на уживатели-
те на пензија, по нивно барање. 

Член 23 
Правата стечени врз основа на Договорот за со-

цијално осигурување на свештениците на Српската 
и Македонската православна црква, од 25 април 
1963 година, остануваат во сила и по почетокот на 
применувањето на овој договор. 

Член 24 
Поблиски упатства за применување на'овој до-

говор донесува, по потреба, директорот на Сојуз-
ниот завод за социјално осигурување, во спогодба 
со патријархот. 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на овој до-

говор престанува да важи Договорот за сцијално 
осигурување на свештениците на Српската и Маке-
донската православна црква, од 25 април 1963 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/63). 

Член 26 
Овој договор влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
14 јули 1966 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за социјално осигурување, 
Бранко Вукајловић е, р. 

417. 

Брз основа на членот 142 став 3 од Царинскиот 
закон („Службен лист на ФНРЈ1 ' , бр. 24/59, 13/63 и 
„Службен лист на СФРЈ4 ' бр. 16/65), директорот на 
Управата за царини на СФРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЦАРИНАРНИЦИТЕ ДА 
ОДОБРУВААТ ОТВОРАЊЕ, ПРЕСЕЛУВАЊЕ И 
ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНСИГНАЦИОНИ ЛАГЕР!! 

1. Се овластуваат царинарниците, ако за тоа се 
укаже потреба, да издаваат одобренија за отворање, 
преселување и проширување на консигнациони 
лагери, за зголемување асортиманот и вредноста на 
стоките во тие лагери, како и да донесуваат реше-
нија за престанок на важноста на тие одобренија. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 октомври 
1966 година. 

Бр. 16505/1 
26 јули 1966 година 

Белград 

Директор 
на Управата за царини 

на СФРЈ, 
Милован Гокановиќ, е. р. 

418. 

Врз основа на членот 240 ст. 1 и 2 од Основниот 
закон са пензиското осигурување („Службен лис* на 
СФРЈ", бр. 51/64, 56/65 и 14/66), собранието на Ју -
гословенската заедница на социјалното осигурува-
ње на седницата од 31 мај 1966 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЕНЗИСКИТЕ 
ОСНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ЗА П Р Е В Е Д У -
ВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЛИЦА ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНИ Д Е Ј Н О С Т И 

1. Во Одлуката за пензиските основи за опре-
делување на правата од социјалното осигурување, 
за преведување на пензиите и за плаќање на при-
донесите за социјално осигурување на лица што 
вршат самостојни дејности („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/65) во точката 2 став 1 во табелата 

пензиските основи за свештеници се менуваат и 
гласат: 

Патријарх 
на Српската и Маке-

донската православна 
црква, 

t Герман, е. р. 



Среда. 3 август 1966 

Досегашен основ О с и г у р е н и н е Нов пензиски 
за свештеници разред основ 

418 ill 428 la 797 
364 ili 374 I 684 
322; 332; 292 ili 302 II 596 
269; 279 ili 260 III 534 
244 IV 485 
229 V 445 
215 VI 439 
202 VII 406 
190 VTII 376 
178 IX 347 
168 X 320 
157 XI 315 
148 XII 291 
140 XIII 269 
134 XIV 248 
126 XV 230 
123 XVI 229 
119 XVII 216 
118 XVIII 204 

XIX 195 
XX 192« 

2. Пензиите на свештениците на верските заед-
ници преведени односно определени според Одлу-
ката за пензиските основи за определување на 

правата од социјалното осигурување, за преведува-
ње на пензиите и за плаќање на придонесите за со-
цијално осигурување на лица што вршат самостојни 
дејности, повторно ќе се преведат според новите 
пензиски основи од точкат 1 на оваа одлука. 

Повторното преведување на свештеничките 
пензии ќе се изврши по службено'должност. 

Пензиите преведени според ставот 1 на оваа 
точка припаѓаат од првиот ден на наредниот месец 
по влегувањето во сила на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за пензиските 
основи за определување на правата од социјалното 
осигурување, за преведување на пензиите и за пла-
ш њ е на придонесите за социјално осигурување на 
лица што Ершат самостојни дејности („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/65), во делот кој се однесува 
на свештениците. 

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

Ск. бр. 15/66 
28 јуни 1966 година 

Белград 
Собрание на Југословенската заедница 

на социјалното осигурување 
Претседател, 

Антун Павлиниќ, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за попис 
и процена на вредноста на водостопанските објек-
ти и другите основни средства на водостопанските 
организации, што не се попишани и проценети, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, се 
п о т п а д н а л е долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНА НА 
ВРЕДНОСТА НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ ОБЈЕКТИ 
И ДРУГИТЕ ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ВОДОСТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ШТО НЕ СЕ ПОПИ-

ШАНИ И ПРОЦЕНЕТИ 
Во точката 4 наместо зборот: „Пропис" треба 

да стои зборот: „Попис". / 4 

Во точката 7 наместо зборовите: „Републичките 
водостопански инспектори и надлежните финанси-
ски инспектори" треба да стојат зборовите: „Репуб-
личките органи надлежни за вршење работи на 
водостопанската инспекција". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 25 јули 
1966 година. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

403. Правилник за надоместок на трошоците 
во кривичната и процесната постапка — 633 

404. Правилник за начинот и трошоците за 
вршење санитарен надзор над изградбата 
на згради и други објекти што подлежат 
на санитарен надзор — — — — — 638 

405. Правилник за стручната спрема и дру-
гите услови за инспекторите на трудот во 
Сојузниот инспекторат за труд и за ин-
спекторите на трудот на другите органи 
на инспекцијата на трудот што^вршат ра-
боти од интерес за целата зе^лја — — 637 

406. Наредба за престанок на важењето на 
Наредбата за определување на претприја-
тијата за унапредување на надворешно-
трговската размена кои ќе работат на оп-
ределени пазари — — — — — — 638 

407. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за определување на маржата во 
прометот на големо на производи на цр-
ната металургија — — — — — — 633 

408. Список на средствата за заштита на до-
битокот за кое е издадена дозвола за 
пуштање во промет на територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија — — — — — — — — 638 

409. Правилник за мерилата на телесната и 
душевната способност на членовите на 
посада на воздухоплови — — — — 639 

410. Решение за попис на центрите за стручно 
образование на работниците при работни-
те организации — — — — — — — 647 

411. Решение за југословенскиот стандард за 
определување дестилација на нафтини 
производи — — — — — — — — 647 

412. Решение за југословенските стандарди за 
ортотичко-протетички производи — — 647 

413. Решение за г измена на . југословенскиот 
стандард за п р и к л у ч и гајтан — — — 648 

414. Решение за југословенскиот стандард за 
покривни бои за кожа — — — — 648 

415. Решение за југословенските стандарди 
за водоводни и санитарни арматури — 648 

416. Договор за социјално осигурување на 
свештениците на Српската и Македон-
ската православна црква — — — — 649 

417. Решение за овластување на царинарни-
ците да одобруваат отворање, преселување 
и проширување на консигнациони лагери 651 

418. Одлука за измена на Одлука за пензи-
ските основи за определување на правата 
од социјалното осигурување, за преведу-
вање на пензиите и за плаќање на при-
донесите за социјално осигурување на 
лица што вршат самостојни дејности — 651 

Исправка на Одлуката за попис и процена 
на вредноста на водостопанските објекти 
и другите основни средства на водосто-
панските организации, што не се попиша-
к и и проценети — — — — — — — 652 

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т Н А С Ф Р Ј Страна 652 — Број31 


