
Среда, 29 карт 1967 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 14 ГОД. ХХШ 

209. 

Врз основа на членот 228 точка в од Уставот 
на Соци ј а листичка Федеративна Република југосла-
вија, Сојузниот извршеа совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО КАМБЕРА (АВСТРАЛИЈА) 

1. Се отвора Амбасада на Соци ј а листичка Феде-
ративна Република Југославија во Кадебера (Ав-
стралија). 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

Р. и. бр,, 38 
22 март i m годиш 

Б е д е м 

сфџт 

Претседател. 
Петар Стамболиќ, с. р. 

208. 
брз основа нѕа члешт Ш точка" в од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет донесеа м 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО ВЕЛШКОТО ВОЈВОДСТВО ЛУК-

СЕМБУРГ НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА 

1. Пратеништвото на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Велшкото Војвод-
ство Луксембург се подига на степен на амбасада. 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лафет на СФРЈ", 

Р. п. бр. 40 
22 март 1967 година , 

Белград 
Сојузен 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

207. 

Врз основа на членот 228 точила бод Уставот на 
Социј алистичка Федеративна Република Југослав^ 
ја, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАШЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА 

1. Се отвора Генерален конзулат на Социјалис-
тичка Федѕрапвша Република Југославија во Ка-
рачи. 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
Преземе мерки потребни за извршување на оваа од-
лука. . 

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

Р. а. бр. 
22 март 1967 годева 

Белград 

Сојузеж 

Претседател, 
с. Р. 

209. 
Врз основа на членот 35 од Законот за преми-

нување на државната граница и за движење во 
грагопнтот појас („Службен лист ira СФРЈ41, бр. 
13/05), на предлог од сојузниот секретар за вна-
трешни работи, Сојузниот извртен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДВИЖЕ-
ЊЕТО И НАСТАНУВАЊЕТО ВО ОДДЕЛНИ ДЕ-
ЛОВИ ОД МОРСКИОТ БРЕГ, ОСТРОВИ И ДЕЛО-

ВИ ОД ОСТРОВИ 

1. На Брионските Острови, островите Гргур, Голи 
и Мамула, полуостровот Превлака на влезот во 
бококоторски Залив, како и на делот од морскиот 
брег северно од Пула кој го опфаќа подрачјето о-
граничено со линијата: увала Велика Драга — по 

- штињанскиот пат до првата врвица што минува кон 
фажанскиот пат, долж тој пат до фажанексот пат, 
по фажанскирт пат до Фокана, по патот кон Перој 
и пб патот до 'ртот Барбарига, - забрането им е 
настанување, на југословенски и странски држав-
јани. 

По исклучок, југословенски државјани можат 
да ое настануваат на делот од морскиот брег увала 
Велика Драга - 'рт Барбарига врз утова на одо-
брение од органот на внатрешните работи опреде-
лен оо републички пропис. 

Движење на п о д р а ч ј а т а од ставот 1 на оваа точ-
. ка е дозволено овцо со дозвола. За движење но 
.. островот Мамула и на делот од брегот северно ед 
Пула дозвола не е потребна 
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2; На островот Вис и островчињата ^колу ве-

ѓо, како и на островите Jабука, Св. Андрија (Сре-
тац) и Палагружа" забрането им е настанувања на 

странски државјани. - ^ 
Движењето на подрачјата од ставот I наовааточ-

ка им е дозволено на страни државјани, с^мо со 
дозвола. За движеново местото Комижа и на остро-
вот Бишево дозвола не е потребна^.' \ 

3. Дозволата од точката 1 сѕаћ 3 и точката 2 
став 2 на, ова% одлука додава органот на цна^ 
грешните работи определев сопревте на републи-
к а ^ на чија територија се наоѓа одводното под-
рач ја - - ^ -

4. Дозволите од точката 3 на оваа одлука се из-
даваат на образецот на привремена дозвола за дви-
жење и престој во граничниот појас (член 37 од 
Правилникот за контрола на преминувањето на др-
жавната граница и за движење, престој и населу-
вање во граничниот појас - „Службен лист но 
СФРЈ", бр. 49/65), 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ'% 

'Р. п. бр. 
15 март 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
v Петар Стамболиќ, с. р. 

2. Преминувањето на д р ж а в н а граница преку 
граничниот премин од точката f на ова, решение 

ќе се врши само во време од секоја сабота ,во 12,09 
часот до секој понеделник во 06,00 часот во текот на 

целата година. 
3. Ова р е ш е т е влегува во сила на -1 мај 1967 

година. 4 ^ ' г 

Р. п. бр. 26 / 

8 март 1987 годиш 
Белград 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

211. 
Брз основа на членот 8 став 1 од Законот за 

преминување на Државната граница и да движење 
во граничниотv појас („Службен jfoeCT на СФРЈ% бр. 
13/65), Сојузниот извршен совет донесува 

РЕШЕНИЕ  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊА ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН ПРЕ-
МИН ПУЛА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ВОЗДУШЕН СО-

ОБРАКАЈ 

210. 
Врз основа на членот 40 став 3 од Основниот 

Закон за придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64 и 52/66), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ 
ПРИМАЊА КОИ СЕ СМЕТААТ КАКО ЛИЧЕН 
ДОХОД ОД КОЈ СЕ ПЛАЌА ПРИДОНЕС ОД РА-
БОТЕН ОДНОС И ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА 
КОИ ПРЕТСТАВУВААТ НАДОМЕСТОК НА ФАК-

ТИЧНИТЕ ТРОШОЦИ 
1. Во Одлуката за паричните примања кои се 

сметаат како личен доход од кој се плаќа придонес 
од работен однос и за паричните примања кои прет-
ставуваат надоместок на фактичните, трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64) називот на од-
луката се менува и гласи: „Одлука за паричните 
примања што претставуваат надоместок на фактич-
ки трошоци". 

2. Точ. 1, 3 и 4 се бришат. 
3. Оваа одлука Благуна во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 37 

22 март 1967 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р, 

212. 
Врз основа на членот 16 став 2 од Основниот 

закон за санитарната инспекција („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/65), Во4 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 ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
И ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ САНИТАРЕН НАД-
ЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДИ И ДРУГИ 
ОБЈЕКТИ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА САНИТАРЕН 

НАДЗОР 

Член 1 v 
Во Правилникот ч за начинот и трошоците за 

вршење санитарен надзор над изградбата на згради 
и други објекти што подлежат на санитарен надзор 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/66) во членот 9 
точката 1 се менува и Гласи: „ 

,Д) станбени згради во семејна сопственост, ако 
изградбата "односно реконструкцијата се врши во 
согласност со деталниот урбаѕ^истечки план на на-
селбата или потемното подрачје и ако тие згради ќе 
бидат споени со водоводот и канализацијата на на-
селбата односно потесното подрачје;". 

1 Член 2 ,,-
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

дено г̂ на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 126/1 : 

20 март 1961 година 
Бел1рад' „ 

; Сојузен секретар 
за здравство 

' к социјална политика, 
Драгутин Косовац, с. р. 

1. За преминување џљ државната граница t e 
определува, постојан граничен премин за меѓуна-

роден воздушен сообраќа? Пула. 

213. 
Врз основа на членот 6 ст. 1 и 4 од Законот за 

fexBinpfTe: мери („Службен лист шг СФРЈ4', бр. 
1^65), во согласност а сојузниот секретар за труд, 
сојузниот секретар за индустрија и трговија про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-

СКИ ПОСТРОЈКИ НАД 1000 V 

Член 1 
При изведување на електроенергетски постројки 

над 1000 V ќе се применуваат техничките мери со-
држани во Техничките прописи за електроенергет-
ски V, што се непечатени во До-

/ 
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датокот на „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/67 и се 
составен дел на овој правилник. 

Член 2 
Изведувањето на електроенергетски постројки 

над 1000 V започнато пред денот на влегувањето 
во сила на овој правилник, како и на постројки 
за чие градење е издадено одобрение пред денот на 
влегувањето во сила на овој правилник и чие из-
ведување ќе започне во рок од шест месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник, мо-
же да предложи односно да се заврши според досега 
важечките Технички прописи за изведување пос-
тројки на јака струја за погонски напон над 1000 V 
(Додаток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/57). 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за тех-
ничките прописи за изведување постројки на јака 
струја за погонски напон над 1000 V („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/57), заедно со Техничките 
прописи за изведување постројки на јака струја за 
погонски напон над 1000 V, кои се составен дел на 
тој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот 

на триесет дена од денот на објавувањето во „Слу-
жбен лист на СФРЈ". 

Бр. 1818 
21 март 1967 годшш 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

214. 
Врз основа на членот в ст. 1 и 4 од Законот за 

техничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), во согласност со сојузниот секретар за труд, 
сојузниот секретар за индустрија и трговија пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРИ ЗА УРЕДИ СО СВЕТ-

ЛЕЧКИ ЦЕВКИ 

Член 1 
Ири изведување, употреба и одржување на уреди 

со светлечки цевки ќе се применуваат техничките 
мари содржани во Прописите за техничките мери за 
уреди со светлечки цевки, што се напечатени во 
Додатокот на „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/67 и 
се составен дел на овој правилник. 

Член 2 
Постојните уреди со светлечки цевки и уредите 

со светлечки цевки чие изведување е започнато пред 
влегувањето во сила на овој правилник мораат при 
првата реконструкција или замена на одделни де-
лови да се усогласат со одредбите од Прописите за 
технички мери за уреди со светлачќл цевки од чле-
нот Д на овој правилник. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 945 
21 март 1967 година " 

Белград ^ 
Со јузев секретар 

Ве индустрија и трговија, 
Хаки ја Поздерац, с. р, 

215. 
Врз основа на членот 77 точка 4 во врска со чле-

нот 63 од Основниот закон за радио-сообраќајот 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65), сојузниот се-
кретар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СОЈУЗНИ ИНСПЕК-

ТОРИ НА РАДИО-СООБРАЌАЈОТ 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат стручната 

спрема и посебни услови што мораат да ги испол-
нуваат сојузни инспектори на радио-сообраќајот. 

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

вилник се подразбира способноста за работа на ра-
ботно место на сојузен инспектор на радио-сообра-
ќајот која се стекнува со завршување соодветно 
училиште и со работно искуство стечено на работа 
во струката. 

Член 3 
Работи на сојузен инспектор на радио-сообра-

ќајот може да врши лице што има завршен втор 
степен на факултет или висока школа (отсек одно-
сно смер телекомуникации) и најмалку 5 години 

'работно искуство на работи на радио-сообраќајот 
или производство на радио-уреди, како и лице што 
има завршено средно техничко училиште (електро-
нот сек) или на него соодветно средно стручно учи-
лиште (електро-отсек односно радио-отсек) и нај-
малку 10 години работно искуство на работи на 
радио-сообраќа ј от. 

Член 4 
Сојузниот инспектор на радио-сообраќајот мора, 

покрај општата здравствена способност, да ги ис-
полнува и здравствените услови во поглед физич-
ката способност за вршење работи на инспекција 
на терен. 

Здравствената и физичката способност на ли-
цата од ставот 1 на овој член се докажува со уве-
рение од лекар на здравствена установа. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 453 
20 март 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, с. р. 

д 6. 
Врз основа на членот 9 ст. 1 и 3 од Законот за 

крајбрежното море, надворешниот морски појас и 
епиконтиненталниот појас на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 22/65), во согласност со со-
јузниот секретар за сообраќај и врски, сојузниот 
секретар за внатрешни работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ВО ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИТЕ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ 

1. Во југословенските внатрешни морски води 
се установуваат следните забранети зони: 

1) зона што ја опфаќа увалата ограничена со 
линијата Оштри 'Рт - 'рт Кобила на влезот во 
Бококоторски залив; 
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г 2) зона што го опфаќа морскиот појас во ши-
рочина од 300 метра, сметајќи од брегот на островот 
Вис, освен делот што ја претставува луката Комижа 
и пристапот кон таа лука, појасот околу островот 
Јабука, Св. Андрија (Светац) и Палагружа - во 
иста широчина; 

3) зона во заливот Мала Будава, што го оп-
фаќа морскиот простор југозападно од линијата^ 
чии крајн-и точки на копното се обележени со две 
ѕидани пирамиди (44053.6' N, 1305Ѕ.Г Е и 44053.8' N, 
13о59.0' Е); 

4) зона што го опфаќа морскиот појас во ши-
рочина од 300 метра, сметајќи од брегот на остро-
вите Гргур и Голи; 

5) зона што го опфаќа Фажан,ски Канал и мор-
скиот простор околу Брионските Острови, ограничеа 
на со линијата што ги спојува следните точки: 

а) 'рт Барбарига (44с59.2' N, 13044.1' Е); 
6) светло на гребенот Кафуле (44056.8' N, 13042.6' 

Е)' 
в) позиција 44о54.0' N, 13С43.Г Е; 
г) позиција 0,3 милји во правецот 1800 од све-

тилникот Пинида; 
д) јужен 'рт на островот Јеролмм (44053.9' N, 

13с47.2' Е); 
ѓ) 'рт Кришто (44053.5, N, 13с47.7' потоа по за-

падниот брег на Петра од 'ртот Кришто до 
'ртот Барбарига. 

2. Југословенски бродови и чамци можат да 
пловат без ограничување низ зоната од точката 1 
под 2 на оваа наредба. 

Југословенски бродови и чамци, во сопственост 
на лица што имаат постојано живеалиште на подрачје 
на зоната од точката 1 под 5 на оваа наредба мо-
жат да пловат по делот на оваа зона јужно од 'ртог 
на островот Јеролим до светлото на гребенот Кабу-
ла огра-ничен со линиите што ги соединуваат след^ 
вите точки: 

1) позиција 44053.9' N, 13047.2' Е; 
2) позиција 44с54.4' N, 13047.6' Е; 
3) позиција 44G55.4' N, 13047.Г Е; 
4) позиција 44056.9' N, 13с44.7' Е; 
5) позиција 44056.8' N, 13042.6' Е. 
Бродовите од ст. 1 и 2 на оваа точка не смеат 

да се користат за вршење подводни активност 
(подводно снимање, скицирање на морското дно, 

,подводно опелеолошко истражување, подводен ри-
болов и сл.). 

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

Бр. 341-16/7 
16 март 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Милан Мишковиќ, с. р. 

217. 

Врз основа на членот 59 од Основниот зркон за 
внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/66), сојузниот секретар за внатрешни работи про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УПОТРЕБАТА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, ГУМЕНА 

ПАЛКА И ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА 

I. Општи одредби 
1. Со ова упатство поблиску се определуваат 

условите и начинот на употреба на огнено оружје, 
гумена палка и други средства на присилба од стра-
на на овластени службени лица на органите на вна-
трешните работи (во понатамошниот текст: овлвете-
ното службено лице). 

Како други средства на присилба од ставот 1 на 
оваа точка се подразбираат: физичка сила, хемиски 

и гасни средства, шмркови со вода, специјални мо-
торни возѕила, коњи и службени кучиња. 

2. Овластено службено лице може да употреби 
огнено оружје, гумена палка и други средства на 
присилба само врз основа и под условите од чл. 26 
и 27 на Основниот закон за внатрешните работи, а 
на начинот предвиден со ова упатство. 

3. При употребата на огнено оружје, гумена пал-
ка и други средства на присилба овластеното служ-
бено лице е должно да го чува животот на други 
лица. 

4. Пукање во воздух заради сигнализација, ба-
рање помош и запл.ашување, како и пукање во жи-
вотни кога тие го загрозуваат животот на луѓето, не 
се смета како употреба на огнено оружје во смисла 
на ова упатство. 

П. Употреба на огнено оружје 
5. Овластеното службено лице може да употреби 

огнено оружје по сопствена иницијатива или по на-
редба од старешината: 

1) да го заштити живот на луѓето. 
За да го заштити животот на луѓето овласте-

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

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

Штом ќе престане опасноста не смее да се упо-
треби огнено оружје; 

2) да спречи бегство на лице затечено во врше-
ње на кривично дело за кое е предвидена казна 
строг затвор од петнаесет години или построга казна. 

Заради спречување бегство на лице во случајот 
од оваа одредба овластеното службено лице може да 
употреби огнено оружје ако е лицето затечено во 
вршење на кривично дело што претставува: 

а) контрареволуционарен напад на државното и 
општественото уредување (член 100 од КЗ), загрозу-
вање на територијалната целина и независноста на 
државата (член 101 од КЗ), поткопување на воената 
и одбранбената сила на државата (член 102 од КЗ), 
оружен бунт (член 104 од КЗ), шпионажа (член 105 
од КЗ), оддавање државна тајна (член 105а ст. 1, 2 
и 3 од КЗ), учествување во непријателска дејност 
против Југославија (член 109 од КЗ), бегство заради 
непријателска дејност (член НО став 2 од КЗ), орга-
низирање и префрлање на територијата на Југо-
славија на оружени групи, поединци и материјали 
(член 111 од КЗ), уништување на важни објекти на 
стопанството (член 114 од КЗ), саботажа (член 115 
од КЗ), здружување против народот и државата 
(член 117 ст. 1, 2 и 3 од КЗ), укажување помош на 
сторителот на кривични деда против народот и др-
жавата (член 120 од КЗ); 

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

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

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

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

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

Како Затечување во вршење на кривично дело, 
Но штела, на ова упатство, се смета затегнување на 
сторителот на местото на настанот во времето на 
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извршување на кривично дело, касо и затечување на 
сторителот на местото на настанот непосредно по ( 
извршување на кривичното дело; 
' 3) да спречи бегство на лице лишено од слобода 

и на лице за кое е издаден налог за лишување од 
слобода - поради извршување на кривично дело за 
кое е предвидена казна строг затвора од петнаесет 
години или построга Базна. 

Во налогот за лишување од слобода односно во 
налогот за спроведување или чување на вакво лице 

'надлежниот орган е должен изречно да наведе дека 
овластеното службено лице може да употреби огнено 
оружје во случај на бегство на 0ва лице. 

Ако овластеното службено лице спроведува 
лице спрема ное е, во случај, до бегство, дозво-
лена употреба на огнено оружје, Должно е пред или 
за време на спроведувањето да му Об^же внимание 
дека во случај на обид за бегство ќе употреби огнено 
оружје; ^ 

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

Како непосреден напад оо кој се загрозува живо-
тот се смета вадат што врз овластено службено лице 
се врши со о т е а о оружје, со опасно орудие или со 
други предмети со кфк може да се загрози животот, 
Или Кој се врши од страна на две или повеќе лица, 
напад што се брши на местр и во време кога не 
може да се очекува помош, како и напад кој се 
врши од физички посилно лице или од лице што се 
служи со посебни вештигоги слично; 

5) да одбие напад врз Објект шѓо icy е доверен 
да го обезбедува. 

6) Овластеното службено лице може да употреби 
огнено оружје ако еа употреба на гумена палка или 
други средства за присилба не може да се спречи 
или одбие извршување на кривично дело од точката 
5 под 1, 2, 3 и 5 на ова упатство или не може да од-
бие од себе непосреден напед eojcoj се загрозува не-
говиот^живот. 

7)i Ако лице затечено на местото на извршувале 
на кривично дело за кое е предвидена казна строг 
затвор од петнаесет години или построга казна за-
почне да бега, овластеното, службено лице ќе се 

- обиде да го фати, со истовремен повик: „Стој, ќе 
пукам!". Ако лицето не застане, овластеното служ-
бено лице ќе го повтори повикот. Ако лицето ниту 
на повторениот поведе не застане, а не постои Друга 
можност за лишување од слобода, овластеното служ-
бено лице ќе употреби огнено оружје. 

Ноќе, или во густа магла, или на непрегледен 
терен, или во шума, како ,и кога лице бега кон 
шума или во правец на објекти каде може да се 
скрие, огнено оружје може да се употреби џ по 
првиот повик да застане. 

Ако лицето бега кон собраа граѓани, па постои 
опасност некој од граѓанките да може да биде по-
годен, овластеното службено лице не смее да пука. 

. 8) Кога овластено службено ладе врши служба 
под раководсгоо на старешина, огнено оружје може 
да употреби само по наредба од старешината. 

Како старешина од ставот 1 на оваа точка се 
смета овластениот работник на органот на внатреш^ 
ните работи под чие раководство се наоѓа овласте-
ното службено лице при извршување ш службена 

,работа. , 

Ш. Употреба на гумена палка и физичка сшњ 
9. Овластеното службено лице може Да употреби 

гумена палка и физичка сила заради совладување 
отпорот на лице што го нарушува јавниот.ред и,мир, 
или што треба да се приведе, задржи или притвори, 
како и заради одбивање на нападот врз себе или 
друго лице или објект што го обезбедува. 

Кадо употреба на гумена палка и физичка сила 
се сметаат: удар со палка, зафаќање и други веш^ 
тѕшиза одбрана или напад, со кои присилува на 
послушност лике што ор сзоЈата диетата го оневоз-

можува извршувањето на службени работи, или што 
врши физички напад врз овластено службено лице 
или врз друго лице или врз објект што се обезбедува 
од овластено службено лице. 

Овластеното службено лице е должно да преста-
не да ја употребува гумената палка и физичката си-
ла штом ќе престане непосредниот напад или отпо- -
рот од страна на лице против кое е употребена гу- ^ 
мена палка или физичка сила. 

Како отпор, во смисла на ова упатство, се смета 
секое против ставу вање на законитите наредби изда-
дени За воспоставување на јавниот" ред и мир, за 
оддалечување од местото на настанот, приведување, 
задржување или притворање, — со кое се оневозмо-
жува тоа. 

Отпорот може да б^де активен и пасивен. 
Активен отпор постои кога лице дава отпор со 

употреба на оружје, орудие, други предмети или фи-
зичка сила (се отима, се бори, се турка, се засолнува 
со разни предмета) и на тој начин го оневозможува 
овластеното службена лице да ја изврши службе-
ната работа. Поттикнувањето на отпор се Смета како 
активен отпор, 

Пасивен отпор постои кога лицето ќе се оглуши 
на повикот или законитата наредба сид овластеното 
службено лице, или ќе се стави во таква положба 
(ќе легне наземи, ќе клекне, ќ е се фато за некој 
предмет и сл.) со која го оневозможува извршу-
вањето на службеното дејствие, : -

Кога лицето дава пасивен отпор гумена палка, 
по правило, не се употребува, освен ако лицето со 
пасивниот отпор ја оневозможува интервенцијата на 
овластеното Службено лице, ако нема други можно-
сти таков отпор да се совладаните ако употребата на 
поблаги средства останала без успех. 

10. Гумена палка не смее да се употреби спрема 
деца, очигледно болни, стари и изнемоштени лица, 
тешки инвалиди и жени чија бременост е видлива, 
освен ако овие лица со огнено оружје или со друго 
опасно средство непосредно го загрозуваат животот ч 
на овластеното службено лице или на друго лице. 

IV. Употреба на огнено оружје, гумена палка к други 
средства за присилба спрема воен! лица 

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

Спрема воени лица во граѓанска облека овласте-
ното службено лице може да употреби огнено ору-
жје, гумена палка и други средства за присилба под 
истите услови како и спрема Јфутч лица, 

V, Употреба на хемиски, гасам и други средства за 
присилба 

12. Во вршење на службените работи овласте-
ното службено лице може да употреби хемиски и 
гасн^ средства ако постојат услови за употреба на 
огнено оружје или ако е нарушен ?јавниот ред и мир 

. во Поголем обем. . 
За да се воспостави во поголем обем нарушениот 

јавен ред и мир можат да се употребат и шмркови 
со вода, специјални моторни возила и коњица. 

Средствата^ од ставот 2 на оваа точка можат да 
се употребат само по наредба' од старешината на 
надлежниот орган на внатрешните работи односно 
од работникот на тој орган што ќе го овласти ста-
решината. 

13. Заради фаќање сторители на кривично дело, 
совладување отпор или одбивање напад врз овлас-
теоаро службено лице или друго лице или објект, како 
и во други случаи кога може да се употреби огнено 
оружје, овластеното службено лице мвдке да ко-
р и с т и специјално обучеа кучиња, " ; 
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Д Известување за употребата па огнено оружје, 
гумена палка и други средства за присилба 

14. За секоја употреба на огнено оружје, гумена 
палка и други средства за присилба овластеното 
службено лице е должно да то извести својот непо-
среден старешина. ^ . t ' 

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

Бр. 220-5/13 j . 
24 март 196? година 

Белград 4 

Сојузен секретар 
за внатрешни работ??, 

"Милан Мишковиќ, с. р. 

218. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

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

ПРИМИРАНИ И ТЕЧНИ ГАСОВИ 

\ ч 1. Bof издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните? југословен-
ски стандарди: 

'Азот компримиран — — — — JUS Н.Р1.015 
Сулфурдиоксид, течен," те,хнички JUS H.F2.022 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение dfe објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
.ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение, задолжителни се и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1968 година. 

Бр. 08-2078/1 
23 март 1967 година 

Белград \ 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р. 

219. , , ^ 
Врз основала еленот 4 став 1 и членот 2^,став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СРЕД-
СТВА ПРОТИВ СМРЗНУВАЊЕ ВО СИСТЕМИ ЗА 
ЛАДЕЊЕ МОТОРИ И ЗА МЕТОДИ НА ИСПИТУ-

ВАЊЕТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди:- ^ 4 

Средства против смрзнување во 
системите за ладење мотори. Анти-
фриз врз база на гликол GA^OO — JUS H.Z2.010 

Испитување на средствата против 
смрзнување во системите за ладење 
мотори (антифризи): v 4 

Земање мостри и подготовка на ' 
водени раствори за испитување - JUS H.Z8.060 

Определување на рН-вредноста JUS H.Z8.052 

, Определување на точката на мрз-
нењето на водените раствори на анти-
фриз - - - - - - JUS H.Z8.053 

Дестилација - — - JUS H.Z8.054 
Определување на содржината на 

пепел - - - - - - - JUS HHZ8.055 
Определување на ^ерозијата — JUS H.Z8.056 

' Определуваше на Склоноста кон 
создавале пена„ - - - - - - JUSH.Z8.057 

Определување на точката на ври-
ењето - . - - - - - - - - JUS H.Z8.958 

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 задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 октомври 1967 година. 

Бр. 08-2080/1 
23 март 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовнќ, с. р. 

220. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

ТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: - / 

Градежна вар. Земање мостри и 
методи на хемиското испитување — JUS В.С8.040 

Jar л еноводородаи мешавини за 
простирки: 

Квалитативно определување на 
катранот во битуменот — — — — JUS U.M8.040 

Определување на зафатнинеката 
маса - - - - - - - - JUS и.М8.Ш 

Изработка на пробни коцки — JUS U.M8.091 
Определување на зафатнинската 

маса и содржината на Шуплини во 
минерална мешавина — — — JUS U.M8.093 

- Определување на берењето под 
вода - - - - - - - - JUS U.M8.095 

Испитување на обновувањето под 
вода - - - - - - JUS U.M8.096 

Определување на гранулометр^с-
киот состав на минерална мешавина JUS U^M8.102 

Испитување на притисната цврс-
тина - ^ - - - - - ' - JUS U.M8.103 

Испитување на длабочината на 
втиснувањето — — - — — - JUS U.M8.104 

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. г 

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

Бр. 18-2077/1 
23 март 1967 година 

Белград 
Директор 

, - . на Југословенскиот завод 
. . 4 за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. Р, 
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221. 
Брз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 

i и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот' на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува , / 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД 
ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ОБУВКИ 

Решението за југословенските стандарди од 
областа на индустријата на обувки („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 15/61 и W63 и „Службен лист 
н ^ СФРЈ", бр. 24/65) и точката 1 од Решението за 
измена на Решението за југословенските стандар-
ди од областа на индустријата на обувки и за из-
мена на Решението за југословенските стандарди 
од областа на индустријата на кожа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 9/63) престануваат да важат. 

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

- Б р . 24-2079/1 
22 март 1967 година ^ 

Белград 
Директор 

- на Југословенскиот завода 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

222. 
Врз основа на членот 73 точка Т во врска со 

членот 35 став 2 од Основниот закон за организаци-
јата и финансирањето на социјалното осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 29/66, 
52/66 и 12/67) и Одлуката на Собранието на Југо-
словенската заедница на социјалното осигурување 
од 18 ноември 1965 година, директорот на Сојузниот 
завод за социјално осигурување и Реис-ул-улемата 
како врховен претставник на Исламската верска за-
едошца во Југославија склучуваат 

^ Д О Г О В О Р 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВЕРСКИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ НА ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗА-
ЕДНИЦА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА -

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

\ Член 1 " - -
Со овој договор се обезбедува здравствено оси-

гурување и се регулира спроведувањето на ,здрав-
ственото, инвалидското и пензиското осигурување на 
верските службеници на Исламската верска заед-
ница во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
госла-вија и на членовите на нивните семејства. 

. Со договоров - се определуваат и паричните из-
носи на кои се осигурени осигурениците (во поната-
мошниот^ текст: основи на осигурувањето), а кои 
служат за плаќање на придонесот. 

4 

Член 2 
Како осигуреници во смисла на овој договор се 

сметаат: 
1) Реис-ул-улемата, претседателите на републич-

киве старешинства на Исламската верска заедница 
и главните имами; 

2) верските службеници на Исламската верска 
заедница со висока, виша и потполна средна школ-
.ска спрема; 

3) веревте службеници на Исламската верска 
Заедница со неполна следна школска спрема пос-
тавени на верски должности од надлежните органи 

на Исламската верска заедница, а чие поставување 
е потврдено од страна на Врховното 'исламско ста-
рец! инство; ' -

4) верските службеници на Исламската верска 
заедница поставени на , верски должности од над-
лежните органи на Исламската верска заеднина, а 
ние поставување е потврдено.од страна на Врхов-
ното исламско старешинство, што имаат најмалку 
10 години верска служба и имамски испит положен 
пред комисија формирана од страна на Врховното 
исламско старешинство; -

5) верските службеници на Исламска верска за-
едница од точката 4 на овој став што немаат' поло-

" жен имамеки испит, ако до 31 декември 1960 година 
наполниле 50 години живот и 20 годиш! верска 
служба; 

6) муезините поставени од надлежниот орган на 
Исламска верска заедница, а чие поставување е 
потврдено од страна на Врховното исламско старе-
шинство, во следните џамии: Ферхат паша во Бања 
Лука, Омербашицаво Бар, Бајракли во Белград, Фет-
хи ја во Бихаќ, Исхакија во Битола, Атик во Биели-
на, Градска "Во Цазин, Гази Синанбег во Чајниче, 
Хадум во Гаковица, Чарши во Гњилане, Синанбег 
во Гора лед е, Саат во Гостивар, Синанбегова во Ку-
маново, Кареѓозбегова во Монтер,' Алтун Алем во 
Нови Пазар, Чарши во Пеќ, ХуСеинпашина во Пљев-
ља, Чарши во Приеполе, Царска и Султан-Мурато-
ва во Приштина, Бајракли во Призрен, Чаршиска 
во Приедор, Гази-Хусревбегова, Царева и Чекре-
чија Муслихудина во Сараево, Султан Мурат, Ја-
зУа-паша и Мустафа-паша во Скопје, Вахиде-Сул-
тан во Сј еница, Чарши вр Тетово, Стародогајска во 
Титоград, Сулејмани а во Травник, Чаршиска во 
Тузла, Намаздјах во Улцињ, Загрепска во Загреб 
и Султан Ахмед во Зеница. 

Лицата поставени во џамиите од точката 6 на 
ставот 1 од овој член ќе се сметаат осигуреници под 
условите предвидени во точ. 3 и 5 на ставот 1 од. 
овој член. 

Член 3 f 

Како висока школска спрема, во смисла на овој 
договор, се подразбираат, покрај редовните факул-
тети и на нив рамни школи, и верските школи на 
Исламската верска заедница што според општите 
прописи за рангот на школите и курсевите се изед на-
чени со факултети, како и дипломскиот испит Али-
м и с на Технолошкиот факултет Ел-Азхар во Ка-
иро. 

Како виша школска спрема, во смисла на овој 
договор, се подразбира и Државната шеријатска 
судска школа во Сараево со претходно положен 
приемен испит. ' ^ 

Како потполна средна школска спрема, во смис-
ла на овој договор, се подразбираат, покрај редовните 
средни и на нив рамни училишта, верските училиш-
та на Исламската верска заедница што според оп-
штите прописи" за рангот на школите и курсевите се 
-изедначени со потполно средно училиште, 8 . годи-
ни преформирана медресасо признаено иџазетна-
ме, осумкласната Гази-Хусревбегова медреса во Са-
раево со завршен испит според наставната програма 
што, важеше до крајот на 1960/61 учебна година, 
петкласната Гази-Хусревбегова медреса во . Сараево 
со заврпЈен испит според наставната програма во-
ведена во 1961/62 учебна година, петкласшта средна 
Алаудин медреса во Приштина со завршен испит 
според наставниот план и програма што се воведе-
ни почнувајќи од 1962/63 учебна година, како и 
тригодишен и четиригодишен ДарулмуалиМин во 
Сараево. 

Како неполна-средна школска спрема, во смис-
ла на овој договор, покрај наполнето редовно средно 
или на него рамно училиште и верските училишта 
на Исламската верска заедница што според општи-
те прописи за рангот на школите и курсевите се 
изедначени со неполно средно училиште, се подраз-
бира и опремата стечена со завршени три класа (го-
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дини) медреса, како-^r завршен еден клас. на Гази-
-Хусревбеговата медреса во Сараево според настав-
ната програма од 1962 учебна година со претходна 
завршено осумгодишно училиште. 

Школската спрема стечена во кое п да е верско 
училиште може да се докажува само со свидетел-
ство од тоа училиште. 

По исклучок од ставот 5 на овој член, школска-
та спрема стечена во верско училиште што повеќе 

/ н е поетои може да се докажува само со потврда од 
републичкото старешинство на Исламската верска 
заедница, која се издава врз основа на расположи-
вата документација. 

Член 4 
Осигурениците од членот 2 на овој договор (во 

понатамошниот текст: осигурениците) и членовите 
на нивните семејства ги имаат правата од здрав-
ственото, инвалидското и пензиското осигуруваше 
во обемот и под условите што за лицата во работен 
однос се определени со Основниот закон за здрав-
ственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 22/62 и 53/62 и „(Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65, 29/66 и 524Ш), Основниот закон за инвалид-
ското осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/65, 1^66 и 1/67) и Основниот закон за пензиското 
Ооигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 
56/65, 14/66 и 1/67), ако созакон или со овој договор 
не е определено поинаку. 

На осигурените лица од ставот 1 на овој член 
се применуваат одредбите од Основниот закон за 
здравственото осигурување, Основниот закон за ин-
валидското осигурување, Основниот закон за пен-
зиското осигурување и Основниот закон за орган-
изацијата и финѕшсирањето на социјалното осигу-
рување, што се однесуваа^ на користењето и губе-
њето на правата и на постапката за остварување на 
правата, ако со овој договор не е определено по-
инаку. 

Член 5 
Верските службеници на Исламската верска за-

едница што не ги исполнуваат условите од членот 
2 на овој договор, а кои на верски должности се 
поставени од надлежниот орган на Исламската вер-
ска заедница и тоа поставување е потврдено од Вр-
ховното исламско старешинство, имаат права од 
здравсвеното осигурување, ^ко не се здравствено 
осигурени по друг основ. ' ' 

Верските службеници на Исламската верска за-
едница од ставот 1 на овој член ги имаат правата 
од здравственото осигурување во обемот и под ус-
ловите што за лицата во работен однос се опреде-
лени со Основниот закон за здравственото осигуру-
вање, ако со овој договор не е определено поинаку. 

Лицата од ставот 1 на 1звој член се сметаат како^ 
осигуреници во смисла на овој договор само во по-
глед.на остварувањето на правата од здравственото 
осигурување. 

Член 6 V 
Правата на осигурениците од здравственото, ин-

валидското и пензиското осигурување се определу-
ваат зависно Од основите на Осигурувањето и пен-
зискиот ст^ж на осигуреникот. 

II." ОСНОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 
Член 7 

За определување на основите на осигурувањето, 
осигурениците се распоредуваат според школската 
спрема и пензискиот чггаж во следните категории: 

' 1) осигуреници со висока школска спрема (I ка-
тегорија): 

v Основана осигурувањето 
- , во динари: 

2) осигуреници со виша школска спрема (II ка-
тегорија) : 

Со стаж: 
Основи на осигурувањето 

во динари: 

Со стаж: 

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

3) осигуреници со средна школска спрема (III 
категорија): 

у Основи на осигурувањето 
Со стаж: во динари: 

до 10 години 350 ' ^ 
над 10 до 20 години ч 400 
над 20 до 30 години 500 
над 30 години 600 

4) други осигуреници (IV категорија): 

Со стаж: 
Основи на осигурувањето 

Со стаж: во динари: 
до 1Q години 300 

над 10 до 20 години 350 
над 20 до 30 години 400 
над - 30 години 450 

до 10 години 
над 10 до ,20 години 
над 20 да 30 години 
над \ 30 години 

450 
500 
600 
Ш 

На Реис-ул-улемата и -претседателите на ре-
публичките старешииства на Исламската церска за-
едница како основ на осигурувањето, во Смисла на 
ст-авот 1 од овој член, им служи надоместокот што 
им е определен со одлука на Врховното исламско 
старецшиство одаооно/ со Одлуки на републичките 
старешинства. 

За верските службеници што имаат права само 
од здравствено осигурување (член 5) им се опреде-
лува единствен основ на осигурувањето во 'износ 
од 290 динари. , ^ 

Член 8 
Основите на осигурувањето од членот 7 на овој 

договор се пресметуваат секоја годеше на соодветни 
повисоки износи. ^ 

Пресметувањето на основите на осигурувањето 
ое врши со зголемување на основите за процентот 
на зголемувањето на личните доходи на работни-
ците, што за т џ ж к ж т п тодова ќе го утврди Со-
јузниот завод за статистика, со тоа што износите 
добиени со пресметување се заокружуваат на цели 
д е сетки нагоре. 

Пресметување на основите на осигурувањето не 
се врши ако процентот на зголемувањето на лични-
те доходи на работниците во изминатата година бил 
помалх од 5%.' ВО тој случај при пресметувањето 
на основите во наредната година процентот на зго-
лемувањето на личните доходи од изминатата го-
дина му се додава на Јфоцвнтот На зголемувањето 
на наредната година, па Основите на осигурувањето 
се зголемуваат за 'вкупниот процент на зголему-
вањето во обете години. 

Прво пресметување на основите на осигурува-
њето ќе се изврши во 1967 година врз основа на 

I движењето на личните доходи во 1966 година спре-
ма 1965 година. 

Основите на осигурувањето определени на на-
чинот од овој член важат од првиот ден на наред-
ниот месец во годината во која се врши пресме-
тувањето. 

Член 9 
Распоредувањето на осигурениците во повисок 

основ на осигурувањето се, врши по службена дол-
жност, и тоа од , првиот дев на џ е ^ о т Ј т - Ј л т ѕ т ? 
во кој осттрезодвот ги исполнил условите за рас-
поредување во повидок основ на осигурувањето. 
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Кога со дополнително признаениот пензиски 
стаж осигуреникот ќе ги исполни условите за рас-
поредување во повисок основ на осигурувањето, 
измената не основот се врши од првиот ден на ме-
сецот по месецот во кој осигуреникот поднесол 
барање, 

Член 10 
Одборот на Исламската верска заедница може 

да одлучи за осигурениците што примаат постојана 
месечна плата, како основ на осигурувањето да им 
слулси таа плата. 

Основот на осигурувањето, во смисла на ставот 
X од овој член, не може да биде помал од 300 динари. 

III. ПЕНЗИСКИ СТАЖ 
Член 11 

Во пензиски стаж на осигурениците им се сме-
таат: 

1) периодите на стаж на осигурување наполнети 
во осигурување според договорите за социјално оси-
гурување на верските службеници на Исламската 
верска заедница; 

2) сето време поминато во вршење верска служ-
ба наполнето до почетокот на спроведувањето на 
осигурувањето на верските службеници на Ислам-
ската верска заедница; 

3) периодите на стаж на осигурување наполнети 
до 31 декември 1964 година;. 

4) периодите на стаж на осигурување наполнети 
по 1 јануари 1965 година; 

5) периодите на учество во револуционерна ра-
бота, во Народноослободителната војна, во анти-
фашистичката борба во другите земји и војски, вре-
мето на учество во војните/ како и времето на 
прекин на вршењето на верската служба што се 
признава како период на посебен стаж според од-
редбите од членот 138, чл. 140 до 146 и чл. 148 до 
150 од Основниот ,закон за пензиското осигурување. 

Кога е признавањето на определен период во 
пензиски стаж според Основниот закон за пензис-
кото осигурување и Основниот закон за инвалид-
ското осигурување обусловено со стапување во ра-
ботен однос или оо определено траење односно пре-
станок на работниот однос, ќе се смета дека тој 
услов е исполнет со стапувањето на верска дол-
жност, со соодветното траење односно со преста-
нокот на таа должност. 

: Член 12 
На лицата од членот 2 став 1 точ. 4 до 6 на овој 

'договор, што по наполнетите 10 години во вршење 
на верска служба стекнуваат црево на инвалид-
ско и пензиско осигурување, тие 10 години служба 
им се сметаат во пензиски стаж за стекнување пра-
ва од инвалидското и пензиското осигурување под 
услов да уплатат придонес за инвалидско и пен-
зиско осигурување. 

Во периодот од 10 години од ставот 1 на овој 
член влегуваат и завршените години'на медреса, со 
тоа што секој положен клас метреса се зема како 
една година вршење верска служба. 

Времето од точката 2 на ставот 1 од членот 
11 на овој договор, што осигурениците го минале 
на должноста на муезин, ќе им се признае во пен-
зиски стаж само на оние муезиии што на 14 април 
1960 година се затекнале на должноста на муезин 
во џамиите наведени во членот 2 став 1 точка 6 
од овој договор. 

IV. ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 

1. Здравствено осигурување 

Член 13 
Надоместокот на личниот доход во случаите на 

привремена неспособност за работа од членот 48 
став 1 точка 1 на Основниот закон за здравстве-
ното осигурување им припаѓа на осигурениците и 
на верските службеници од членот 5 на овој до-

говор почнувајќи од 31-иот ден од денот на наста-
натата неспособност. 

Надоместокот на личниот доход се определува 
од основот на^ осигурувањето кој, во смисла на од-
редбите од Основниот закон за здравственото оси-
гурување, треба де се смета како просечен месечен 
личен доход. 

Член 14 
Одредбите од Основниот закон за здравственото 

осигурување што се однесуваат на работа со скра-
тено работно време во текот на траењето на при-
времената неспособност за работо и на правото на 
надоместок на личниот доход за тоа време, како 
и одредбите од чл. 50, 51 и 63 од тој закон што се 

^ однесуваат на спреченоста за работа во текот на ра-
ботниот ден, не се применуваат на осигурениците 

2. Пензиско осигурување 

Член 15 
Старосната пензија на осигуреникот се опре-

делува од пензискиот основ кој сочинува просек 
на соновите на осигурувањето во кој и да било 
непрекинат десетгодишен период на осигурување. 

За пресметување на десетгодишниот просек на 
основите на осигурувањето се земаат само основите 
на осигурувањето од календарската година во која 
осигуреникот бил осигурен најмалку 6 месеци. 

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 осигурува-
њето по кои осигуреникот бил распореден почну-
вајќи од 1 јануари 1965 година. 

3. Инвалидско осигурувања ' f 

Член 16 
Осигурениците се здобиваат со права од инва-

лидското осигурување по основот па инвалидност, 
телесно оштетување поради несреќа при работата 
или професионална болест — од најмалку 30% и 
непосредна опасност од настапување на инвалидност 
во врска со вршењето на верската служба. По тие 
основи осигурениците имаат право на инвалидска 
пензија со додаток за помош и нега, на инвалид-
нина, на професионална рехабилитација со мате-
ријално обезбедување во врска со рехабилитацијата, 
на запослување на соодветна работа со надоместо-
ци во врска со користењето на тоа право и на на-
доместоци на патни и превозни трошоци. 

Член 17 
Како своја работа, во смисла на Основниот за-

кон за инвалидското осигурување, се сметаат ра-
ботите што ги фрши осигуреникот во вршењето на 
верската должност, 

Член 18 
Право на професионална рехабилитација и 

право на запослување според Основниот закон за 
инвалидското осигурување имаат осигурениците на 
кои Врховното исламско старешинство во рамките 
на верската дејност на Исламската верска зедница 
не може да им обезбеди друга должност односно 
друга работа. 

Професионалната рехабилитација и запеку-
вањето на осигуреници според одредбите од Основ-
ниот закон за инвалидското осигурување се врши 
за работното место од онаа категорија школска 
спрема според која осигуреникот е распореден но 
основот на осигурувањето од членот 7 на овој до-
говор. 

Член 19 
Кога за определување на одделни права од 

инвалидското осигурување се зема предвид лич-
ниот доход на осигуреникот остварен во определен 
период пред настапувањето на инвалидноста, како 
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личен доход се земаат износите на основите на 
осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен 
во соодветниот период. 

У. ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 20 

Член 21 
Придонесите за социјално осигурување ги пре-

сметува и му ги уплатува на надлежниот комуна-
лен завод за социјално осигурување Одборот на 
Исламската верска заеднина за верските службен 
ници на Исламската верска заедница на своето 
подрачје. 

Уплатата на придонесите стасува секој први во 
месецот за изминатиот месец. 

Член 22 
Обврската за плаќање на придонесот преста-

нува со истекот на месецот во кој настапила спре-
ченост за работа во смисла на членот 48 став 1 
точ. 1, 3, 4, 5 и 6 од Основниот закон за здрав-
ственото осигурување и не се плаќа придонес за 
сето време на непрекинатото траење на таа спре-
ченост до крајот на месецот во кој престанала 
спреченоста за работа 

Комуналниот завод за социјално осигурување 
е должен до 20-ти во месецот за изминатиот месец 
да го извести Одборот на Исламската верска заед-
ница како обврзник за плаќање на придонесот за 
износите на придонесот што се однесуваат на пе-
риодот за кој не се плаќа придонес. 

VI. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
Член 23 

Ако со овој договор не е определено поинаку, 
правата од социјалното осигурување се остваруваат 
во постапката што е утврдена со Основниот закон 
за здравственото осигурување, Основниот закон за 
инвалидското осигурување, Основниот закон за 
пензиското осигурување и Основниот закон за ор-
ганизацијата и финансирањето на социјалното о-
сигурување, и тоа кај заводот за социјално осигу-
рување што според тие прописи е надлежен да ре-
шава за одделни права. 

Кога со прописите од ставот 1 на овој член не 
е регулирана постапката за остварување на права-
та од социјалното осигурување, ќе се применуваат 
одредбите од Законот за општата управна постап-
ка („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/65), ако со 
овој договор не е определено поинаку. 

Член 24 
Својството на осигуреник го утврдува и оси-

гурениците ги распоредува во основот на осигуру-
вањето од чл. 7 и 10 на овој договор комуналниот 
завод за социјално осигурување на чие подрачје 
се наоѓа местото на службување^ на осигурени-
ците. 

Комуналниот завод за социјално осигурување 
му дава на осигуреникот и на членовите на него-
вото семејство здравствени легитимации, заради 
користење правата од здравственото осигурување. 

Член 25 
Одборот на Исламската верска заедница е дол-

жен за своите осигуреници да му ги поднесува на 
надлежниот комунален завод за социјално осигу-
рување пропишаните пријави и одјави, како и дру-
га документација, вклучувајќи ја и документаци-
јата потребна за распоредување на осигурениците 
според чл. 7 и 10 на ОВОЈ договор. 

По распоредувањето на осигурениците во ос-
новот на осигурувањето надлежниот комунален за-
вод за социјално осигурување писмено ги известува о-
оигурениците, како и Одборот на Исламската верска 
заедница и републичкото старешинство на ислам-
ската верска заедница, за утврдувањето на свој-
ството на осигуреник, за распоредувањето во осно-
вот на осигурувањето, за стопата и износот на при-
донесот за социјално осигурување. 

Кога по утврдувањето на својството на осигу-
реник ќе се стекнат услови за промена на основот 
на осигурувањето, за промена на износот на ос-
новот на осигурувањето или се изменат стопите на 
придонесот, надлежниот комунален завод за соци-
јално осигурување писмено ги известува за тие 
промени осигуреникот, Одборот и републичкото ста-
решинство од ставот 2 на овој член. 

Сојузниот завод за социјално осигурување го 
известува Одборот на Исламската верска заедница 
и комуналните заводи за социјално осигурување 
за зголемувањето на просечните лични доходи во 
смисла на членот 8 став 2 од овој договор. 

Член 26 
Осигуреникот и Одборот на Исламската верска' 

заедница можат од надлежниот, комунален Ѕавод 
за социјално осигурување да бараат писмено ре-
шение за распоредувањето на осигуреникот во ос-
новот на осигурувањето. 

Против решението од ставот 1 на овој член 
може да му се изјави жалба на органот надлежен 
за решавање во втор степен. 

Член 27 
Кога постапката за остварување на правата од 

социјалното осигурување во случаите определени со 
закон се поведува на барање од осигуреникот односно 
од член на семејството на умрен осигуреник, барање-
то по овој договор го поднесува осигуреникот од-
носно член на семејството на умрен осигуреник 
преку Одборот на Исламската верска заедница, 

Одборот на Исламската верска, заедница го до-
ставува барањето од ставот 1 на овој член, заедно 
со својот предлог и потребната документација, до 
комуналниот завод за социјално осигурување кај 
кој осигуреникот е осигурен во моментот на пове-
дувањето на постапката. Денот на поднесувањето 
на барањето од страна на Одборот на Исламската 
верска заедница се зема како ден на поведувањето 
на постапката. 

Кога постапката за остварување на правата од 
социјалното осигурување се поведува по службена 
должност, комуналниот завод за социјално осигу-
рување го известува за поведувањето на постапка-
та Одборот на Исламската верска заедница и оси-
гуреникот. 

По еден примерок од решението за признава-
ње на правата од со^јалното осигурување кому-
налниот завод за социјално осигурување е должен 
да му достави на осигуреникот, на Одборот на Ис-
ламската верска заедница и на републичкото ста-
решинство на Исламската верска заедница. 

Член 28 
Инвалидските комисии надлежни за оценува-

ње на инвалидноста и преостанатата работна спо-

За социјално осигурување на осигурениците се 
пресметуваат и се плаќаат придонесите пропишани 
со Освоениот закон за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување, освен придоне-
сот за додаток на деца. 

Придонесите за социјално осигурување се 
пресметуваат од основите на осигурувањето во кои 
осигурениците се распоредени (член 7) наголемени 
за 30%, односно од износот на постојаните месечни 
примања ако за основ на осигурувањето служат 
тие примања во смисла на членот 10 од овој дого-
вор, со примена на стопите на придонесите пропи-
шани за работниците. 

За верските службеници на Исламската верска 
заедница од членот 5 на овој договор се пресмету-
ваат и се плаќаат само придонеси за здравствено 
осигурување. 
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собност се должни, пред давањето на оцената и 
мислењето, да прибават мислење од Одборот на 
Исламската верска заедница за можноста на оси-
гуреникот да врши верска служба и за потребата 
и оправданоста на потребата од професионална ре-
хабилитација односно „ запослување. 

VIL ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1 . Член 29 

Надлежниот комунален завод за социјално^о-
сигуруваље ќе го изврши, по службена должност, 
распоредувањето на осигурениците во основите на 
осигурувањето утврдени со овој договор со важност 
од 1 декември 1966 година. 

Член 30 
Периодите што според овој договор се сметаат 

во пензиски стаж ќе им се признаат и на уживаа . 
телите ца пензии на нивно барање. 

Член 31 
Правата степени според Договорот за социјално 

осигурување на верските ^службеници на Исламска-
та верска заедница во СФРЈ од 4 февруари 1964 
година остануваат во сила и по почетокот на при-
менувањето на овој договор. 

Член 32 
Правата од здравственото, инвалидското и пен-

зиското осигурување осигурениците можат да ги 
дористат ако се уплатени сите стасани придонеси, 

Правото од ставот 1 на овој член, чие користење 
е запрено, се воспоставува со денот на подмирува-
њето на сите стасани а неуплатени придонеси. 

За запирањето и воспоставувањето на правата 
надлежниот комунален завод за социјално осигуру-
вање донесува писмено решение. 

Член 33 
Правото на старосна пензија односно правото 

на инвалидска пензија може да се користи од де-
нот на престанокот на вршењето на редовната вер-
ска служба. ^ 

На осигуреник кој правото на старосна пензија 
го остварил со пензиски стаж помал од 40 години, 
му се исплатува ћкупшѓот износ на пензијата и кога 
по пензионирањето врши одделни верски работи, 
ако тие работи му се доверени од страна на над-
лежниот верски орган на Исламската верска заед-
ница заради испомагање или привремено замену-
вање на верски службеник. Таквата работа на пен-
зиониран верски службеник не се смета како вр-
шење' самостојна дејност во смила на чл. 104 и 120 
од Основниот закон за пензиското осигурување. 

На осигуреник кој правото на старосна пензија 
го остварил со пензиски стаж од 40 години или по-
голем, му се исплатува вкупниот износ на пензијата 
и кога по пензионирањето повторно ќе започне да 
врши редовна верска служба. Во тој случај тој не 
се-здобива со својство ве осигуреник. 

Член 34 
Ако се изменат' одделни одредби од Основниот 

закон за здравственото осигурување, Основниот за-
кон за инвалидското осигурување, Основниот закон 

:3а пензиското осигурување и Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување, на кои се повикува овој договор, при 
остварувањето на правата од социјалното осигуру-
вање ќе се применуваат ;гие изменети одредби, до-
колку договорните страни не го регулираат тоа 
прашање поинаку. ' 

Член 35 
Поблиски упатства за применување на овој до-

говор донесува по потреба, директорот на Сојузниот 
завод за социјално осигурување во спогодба со 
Реис-ул-улемата. 

Член 36 
Со денот ма влегувањето во сила на овој договор 

престанува да важи Договорот за социјално осигу-
рување на верските службеници на Исламската вер-
ска заедница во СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/64У. 

I Член 37 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4, 
У 

Бр. 2798 
4 март 1967 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
социјално осигурување, Реис-ул-улема, 
Бранко Вукдјловнќ, с. р. Хаџи Сулејман Кемура, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за из-
мени и Дополненија на Правилникот за техничките 
мерки и за заштитата на работа при истражување 
и експлоатација на нафта и земни гасови со дла-
бински дупнатите објавен Во „Службен лист на 
СФРЈ?, бр. 2/67, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава - / . 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ 
МЕРКИ И ЗА ЗАШТИТАТА НА РАБОТА ПРИ 
ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА 
И ЗЕМНИ ГАСОВЈ1 СО ДЛАБИНСКИ ДУПНАТИНЕ 

Во членот 4, на почетокот на ставот 3 од изме-
нетиот член 8 на Правилникот за техничките мерки 
и за заштитата ЈТ работа при истражување и ек-
сплоатација на нафта и земни гасови со длабински 
дупна таши, наместо зборовите: „Секоја година" тре-
ба да ртојат зборовите: „Секои три години". 

Од Сојузниот секретаријат за индустрија и трго-
вија, Белград, 17 март 1967 година. 

. По извршеното споредување со изворниот тек-
ст утврдено е дека во текстот на Решението за ју-
гословенските стандарди за садови и прибор за ком-
примирани течни гасови, објавен во ,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/67, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А ^ 
ЛА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ЗА САДОВИ И ПРИБОР ЗА КОМПРИМИ-

РАНИ ТЕЧНИ ГАСОВИ 

Во точката 5 наместо зборовите: ,Д јануари, 1968 
година" треба да стои: „1 јули 1967 година". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 10 март 1967 година; 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА 
ОДЛУКАТА ЗА ПРОМЕТОТ НА ДОБИТОК И 
ДРУГИ ПРОИЗВОДИ НА ПАЗАРИТЕ НА МАЛО, 
ШТО ЈА ДОНЕСЕ СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА 

ВРХОВЕЦ 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Одлуката ,на Собрание-
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9/66), врз основа "на. јавната расправа одржана - на 
31 јануари. 1967 година донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува Одлуката на Собранието на оп-
штината Врбовец за измена на Одлуката за проме-
тот на добиток и други производи јна пазарите на 
мало, од IB март 1966 година (,,Службене новине 
Нотара Бјеловар", бр. 9/66). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ4; и „Службено новшге Котара Бјеловар". 

3. Причините поради кои Уставниот суд на Ју-
гославија ја донесе оваа одлука се следните: 

Со Одлуката за измена на Одлуката за проме-
тот на добиток и други производи на пазарите на 
мало Собранието на општина Врбовец пропиша дека 
таксите што Комуналната установа Врбовец ги на-
платува за употреба на пазарниот простор и за ус-
лугите што таа ги врши во врска со прометот на 
стоки на пазарите таа треба да ги уплатува во Ко-у 
Ѕлуналниот фонд на Општина Врбовец (90%) и во 
Фондот за унапредував на сточарството (10%), а 
дека надоместокот за собирање на таксите Комунал-
ната установа Врбовец треба да ги остварува со до-

^ говорот склучен со Комуналниот фонд на Општина 
Врбовец. 

Комуналната установа Врховец, сметајќи дека 
со таа одлука ќ се повредени уставните и законски-
те права за распределба на доходот, му поднесе 
предлог нџ Уставниот суд на Југославија во кој бара 
да се поништи наведената одлука. 

Оценувајќи ја основаноста на овој предлог, 
Уставниот суд утврди дека Собранието на општина 
Врбовец, со оглед на одредбата од членот 87 на 
Основниот закон за прометот на стоки ^„Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/67), можеше до 1 март 1967 
година со свој пропис да го регулира прометот на 
стоки на пазарите и да ги определува пазарните 
такси што всушност имаат карактер на надоместоци. 

Меѓутоа, бидејќи овде се во прашање надомес-
тоци за услуги што ги врши Комуналната установа 
Врховец, Собранието на општината не било Овла-
с т е н о ^ пропишува на КОЈ начин се распоредуваат 
приходите остварени од надоместоци за тие услуги. 
,Тоа му е противно и на Уставот на СФРЈ (член 9) 
и на Основниот закон за установите (член' 55). Спо-
ред тоа, Одлуката на Собранието на општина Вр-
бовец за измена на Одлуката за прометот taa доби-
ток и други производи на пазарите на мало од 16 
март 1966 година не е согласна со Уставот и со со-
јузниот закон, па поради тоа Уставниот суд, врз 
основа на членот 17 од Законот за Уставниот суд 
на Југославија, ја укина таа одлука 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на У-
ставниот суд на Југославија, одржана на 28 февру-
ари 1967 година. 

У бр. 220/66 
1 ,март 1967 година 

Белград 
ѕ 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија^ 
Блажо Јовановиќ, С. 
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