
Петок, 14 ноември 1980 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 64 ГОД. XXXVI 

947. 

Врз основа на член 78, во врска со член 127 од 
Законот за девизното работење и за кредитните од-
носи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77), врз основа на согласноста на надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДИНАРИТЕ ОСТВАРЕ-
НИ СО ДАВАЊЕ УСЛУГИ НА ДОМАШНИ ЛИЦА 
ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ 
ПРОМЕТ СЕ ПРЕСМЕТУВААТ КАКО ДЕВИЗЕН 

ПРИЛИВ ВО 1980 ГОДИНА 

1. Со оваа одлукаа се утврдуваат условите под 
кои динарите што ќе ги остварат организациите на 
здружен труд со давање услуги во меѓународниот' 
стоковен и патнички промет на домашни лица, како 
и динарите остварени со давање определени услуги 
во странство, се пресметуваат како девизен прилив 

2. Организациите на здружен труд од точка 1 
на оваа одлука можат како девизен прилив да ги 
пресметуваат динарите остварени од домашни 
лица за: 

1) превоз на патници и стоки по мориња, езера 
и реки од домашна лука, односно пристаниште во 
други земји и обратно, во меѓународниот сообраќај, 
како и надвор од територијалните води на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, по 
одбивањето на провизијата исплатена на домашните 
поморски агенции; 

2) превоз на патници во меѓународниот возду-
шен сообраќај од пограничио-царинскиот премин во 
земјата до местото на определувањето во странство, 
како и превоз на стоки во меѓународниот воздушен 
сообраќај од погранично-царинскиот премин во зем-
јата до местото на определувањето во странство и 
обратно, по одбивањето на провизијата исплатена 
на домашните агенции; 

3) превоз на стоки во меѓународниот друмски 
сообраќај од границата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија до местото на опреде-
лувањето во странство и обратно; 

4) превоз на патници во меѓународниот друмски 
сообраќај на линиите од границата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија до мес-
тото на определувањето во странство и обратно; 

5) услуги дадени на патниците во коли за спи-
ење и во коли со легла во меѓународниот желез-
нички сообраќај од границата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија до местото на 
определувањето во странство и обратно — за из-
носот на наплатената карта за легло; 

6) услуги на влечење, спасување, иодење и ваде-
ње на југословенски пловни објекти извршени над-
BOD од територијалните води на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

7) услуги на контрола на квалитетот и кванти-
тетот на стоките, во согласност со член 61 од Законот 
за промет на стоки и услуги со странство; 

8) динарски наплати остварени со давање аген-
циски услуги на домашни лица при склучувањето 
на бродскиот и авионскиот простор во превозот на 
меѓународните релации — за износот на агенциската 
провизија. 

Организацијата на здружен труд — давател на 
услугите од став 1 на оваа точка при пресметување-
то на девизниот прилив остварен во динари од до-
машни лица е должна, како доказ за. извршената 
и наплатената услуга од став 1 на оваа точка, да 
поднесе рекапитулација на превозните исправи сос-
тавена врз основа на книговодствените податоци. 

Организацијата на здружен труд — корисник на 
услугите од став 1 на оваа точка е должна, исто-
времено со динарското плаќање на услугата на ор-
ганизацијата на здружен труд — давател на услу-
гата, за износот на платените услуги да и издаде 
на банката налог, во моментот на остварувањето на 
девизниот прилив да и ја намали основицата за 
пресметување на девизите остварени со тој извоз. 

Одредбите од став 3 на оваа точка се примену-
ваат под услов да не се склучени самоуправните 
спогодби предвидени со член 67 од Законот за де-
визното работење и за кредитните односи со стран-
ство. 

3. Упатство за применување на одредбите од 
оваа одлука и за водење, прикажување и доставу-
вање на евиденцијата дава, според потреба, сојуз-
ниот секретар за финансии. 

4. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1980 
година до 31 декември 1980 година. 

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

Е. п. бр. 557 
6 ноември 1980 година 

* Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

948. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕ-
НИ ОДНОСНО ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ПРЕВОЗ 
НА СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-

ТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. Организациите на здружен труд што преве-

зуваат стоки на пругите на југословенските желеа-
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ници можат своите постојни цени односно тарифни 
ставови за превоз на стоки да ги зголемат во про-
сек до 10п/о, при задржување на постојните односи 
БО тарифниот систем. 

2. Организациите на здружен труд се должни 
на Сојузниот завод за цени да му^ги достават де-
ловниците односно тарифите за превозот на стоки 
(тарифните таблици), утврдени во смисла на точка 
1 од оваа одлука. Сојузниот завод за цепи во рок 
од осум дена од денот на доставувањето на ценов-
ниците односно тарифите ќе утврди дали ценовни-
ците односно тарифите се во согласност со одред-
бите на оваа одлука. Ковите цени односно тарифни 
ставови од тие ценовници односно тарифи нема да 
сс применуваат додека претходно ценовниците од-
носно тарифите не ќе се усогласат со одредбите на 
оваа одлука, 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње на максималните цени односно тарифни ставо-
ви за превоз на стоки на пругите на југословенски-
те железници („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/80). 

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

Е. п. бр. 556 
б ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. p. 

949. 

Врз основа на член 137 став 3 од Законот за де-
визното работење и за кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ"., бр. 15/77), врз ос-
нова на согласноста на надлежните републички и 
покраински органи, по прибавеното мислење од Ин-
тересната заедница на Југославија за економски од-
носи со странство, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ И ПЛАЌААТ 
ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА И ДЕ-
ЛЕГАТИТЕ ВО СТРАНСТВО И ДРУГИТЕ ТРО-

ШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите под кои можат да 
се користат и плаќаат трошоците на претставниш-
твата и делегатите во странство и другите трошо-
ци на работењето со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/77, 17/78, 5/80 и 34/80) во точка За 
ставот 3 се менува и гласи: 

„Одредбите на ст. 1 и 2 на оваа точка не се од-
несуваат на трошоците на претставништвата и де-
легатите, како и на другите трошоци на работењето 
во земјите во развој и во Народна Република Кина." 

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

Е. п. бр. 558 
6 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

950. 

Врз основа на точка 10 од Одлуката за услови-
те, мерилата и начинот на утврдување и распредел-
ба на стоковните контингенти, односно девизните 
контингенти за увоз на стоки во 1980 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 8/80), на предлог од Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, да-
ден во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар 
и општи стопански работи и со Сојузниот комитет 
за енергетика и индустрија, Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИОТ КОНТИН-
ГЕНТ ЗА УВОЗ НА СОЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

ЕЛЕКТРОЛИЗАТА ВО 198® ГОДИНА 

1. Се утврдува стоковниот контингент за увоз 
на 30.900 тони сол од тар. бр. 25.01/4 на Царинската 
тарифа за потребите на електролизата во 1980 го-
дина, од земјите БО развој и од земјите на Источна 
Европа. 

2. Распределба на контингентот од точка 1 на ова 
решение ќе се изврши според постапката предвидена 
со точка 1 од Одлуката за условите, мерилата и на- ' 
чинот на утврдување и распределба на стоковните 
контингенти, односно девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1980 година. 

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

Е. п. бр 559 
6 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

951. 

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,St}DDEUTSCHE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Siiddeutsche Zeitung" број 
233 од 8 октомври 1980 година, што излегува на 
германски јазик во Минхен, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22 907 
30 октомври 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар, 
за внатрешни, работи, 
Драшко Јуришиќ, е. џ. 
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952. 

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна, дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ШЕ ТОЕ1/Г' 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Бхе "\ДГе11" број 235 од 8 
октомври 1980 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/908 
30 октомври 1980 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

953. 

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 
13 од Законот у За внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ШЕ ТОЕ1/Г" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот ,Д)'»е У/а11" број 236 од 9 ок-
томври 1980 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/912 
30 октомври 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

954. 

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ и1ОТЕКОДТ1<тА1, НЕ-

КА1Л) ТК1В1ШЕ" 

Се. забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Шегпаиопа! НегаМ Тг1-

ћипе" број 30.375 од 14 октомври 1980 година, што 
излегува на англиски јазик во Цирих, Швајцарија. 

Бр. 650-1-27/689 
30 октомври 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

955. 

Врз основа на член 331 од Законот за воздуш-
ната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 
и 20/79), претседателот на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, ИСПИТИТЕ И 
ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ ПЕР-
СОНАЛ ШТО ВРШИ РАБОТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ 
ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУШНАТА ПЛО-

ВИДБА 

I. Општи .одредби 

Член 1 
Со овој* правилник се пропишуваат стручната 

подготовка, испитите и другите услови што мора да 
ги исполнува стручниот персонал што врши рабо-
ти од значење за безбедноста на воздушната пло-
видба, начинот за проверување на стручноста на 
тој персонал и издавањето на дозволи за работа, ка-
ко и работите што тој персонал може да ги врши 
на воздухопловните пристаништа и во врска со 
воздухопловите од сообраќајна категорија. 

Како стручен персонал од став 1 на овој член 
се подразбира персоналот што ги врши следните 
работи: 

1) противпожарна заштита на воздухоплови и 
аеродроми; 

2) снабдување на воздухоплови со гориво и 
мазиво; 

3) прифаќање и испраќање на воздухоплови, 
патници и предмети. 

Член 2 
На лицето кое има стручна подготовка, пропи-

шана со овој правилник и кое ги исполнува здрав-
ствените услови пропишани со други прописи, а кое 
ќе положи испит за вршење на определени струч-
ни работи, му се издава дозвола за работа за само-
стојно вршење на тие работи. 

Лицето кое има дозвола за работа може да вр-
ши и посебни стручни работи пропишани со овој 
правилник, ако положи посебен испит за вршење 
на тие работи и ако тоа е внесено во важечката 
дозвола за работа. 

Член 3 
Како стручна подготовка, во смисла на овој 

правилник:, се подразбираат завршена соодветна 
школа и искуство стекнато во вршењето на опре-
делени работи во траење пропишано со овој пра-
вилник. 

II. Испити 

Член 4 
Испит за стекнување, односно продолжување 

на важењето на дозволата за работа (во натамош-
ниот текст: испит), како и посебен за инструктор* 



Страна 1860 — Број 64 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ хТеток, 14 ноември 198§ 

се полага според пропишаната програма пред коми-
сија за полагање испити што ја формира и чии 
членови ги именува од утврдената листа на струч-
њаци, органот надлежен за сообраќај во републи-
ката, односно автономната покраина. 

Член 5 
Обемот на програмата за полагање испити се 

пропишува посебно. 

Член 6 
Комисијата за полагање- испити од член 4 на 

овој правилник (во натамошниот текст: комисија) 
се состои од претседател и два члена, нивни заме-
ници, а по потреба и секретар на комисијата. 

Надлежниот орган на сообраќај во републиката 
односно во автономната покраина ги именува прет-
седателот, членовите на комисијата и нивните за-
меници од листата на соодветните стручњаци од об-
ласта за која се стекнува дозвола за работа, штз 
ја утврдува на почетокот на секоја година. 

За претседател и за членови на комисијата, ка-
ко и за нивни заменици, не можат да бидат имену-
вани лица што имаат стручна подготовка пониска 
од стручната подготовка на кандидатот што пола-
га испит, ниту лица кои ги подготвувале канди-
датите за полагање на испитот. 

Член 7 
Комисијата работи во седници. 
За седниците на комисијата и за испитите се 

води записник. 
Записникот го води секретарот на комисијата, 

односно член .на комисијата што ќе го определи 
претседателот на комисијата. 

Записникот го потпишуваат претседателот и 
членовите на комисијата, како и секретарот, ако 
е именуван. 

Член 8 
Организацијата на здружен труд, однооно кан-

дидатот поднесува писмена пријава за полагање 
испит до органот надлежен за сообраќај во репуб-
ликата, односно во автономната покраина. 

Со пријавата за полагање на испит организа-
цијата на здружен труд, односно кандидатот под-
несува доказ од организацијата на здружен труд 
дека кандидатот е обучен за полагање на испит, 
Лако и докази дека кандидатот ги исполнува и 
другите услови пропишани за оплагање на испит. 

Член 9 
Кандидатот е должен да поднесе писмена при-

јава и за полагање на поправен испит. Пријавата 
За полагање на поправен испит се поднесува на на-
чинот на кој се поднесува пријавата за полагање 
на испит, со повикување на порано поднесената 
пријава. 

Член 10 
Пријавата за полагање на испит, односно при-

јавата за полагање на поправен испит, мора да 
биде поднесена до комисијата најдоцна на 30 дена 
пред деиот утврден за полагање на испит, односно 
за полагање на поправен испит. 

Член И 
По приемот на пријавата за. полагање на ис-

пит, односно пријавата за полагање на поправен 
испит, комисијата утврдува дали кандидатот ги 
исполнува условите за полагање на исптит, однос-
но поправен испит. 

Ако комисијата утврди дека кандидатот ги 
исполнува условите предвидени за полагање испит, 
му доставува на кандидатот покана за испит, во 
која се определуваат денот и местото на полагање-
то на испитот, со тоа што денот на полагањето на 
испитот не може да биде определен во ро« покра-
ток од 15 дена, од денот на приемот на поканата 
за испит, освен ако кандидатот сака испитот да го 
полага пред тој рок. 

Ако комисијата оцени дека кандидатот не ги 
исполнува условите предвидени за полагање на 
испитот, го исвестува за тоа со писмено решение. 

Против решението од став 3 на овој член кан-
дидатот има право на приговор во рок од 8 дена 
од денот на приемот на решението. Приговорот се 
поднесува преку комисијата до органот надлежен 
за сообраќај во републиката, односно во автоном-
ната покраина. 

Член 12 
Ако кандидатот на испитот не покаже задово-

лителен успех од еден или два предмета, може да 
полага поправен испит од тие предмети во рок што 
не може да биде пократок од два месеци од денот на 
соопштението на оценките од предметите шот не ги 
положил. 

Ако кандидатот на испитот не покаже задово-
лителен успех од повеќе од два предмета, може 
повторно да полага испит од сите предмети во рок 
што не може да биде пократок од шест месеци од 
денот на соопштението на оценките. 

Член 13 
Успехот на кандидатот на испитот комисијата 

го оценува со оценка „положил" или „не положил". 

Член 14 
На кандидатот што го положил испитот му се 

издава уверение за положениот испит. 
Уверението за положениот испит го издава ор-

ганот надлежен за сообраќај во републиката, од-
носно во автономната покраина, а го потпишуваат 
претседателот и членовите на комисијата. 

III. Дозволи за работа 

Член 15 
На барање од лицето што положило испит за 

вршење на определени стручни работи, органот 
надлежен за сообраќај во републиката односно во 
автономната покраина издава дозвола за работа 
врз основа на која тоа лице може самостојно да ги 
врши стручните работи за .кои положило испит. 

На барање од лицето што положило посебен 
испит за инструктор, во важечката дозвола за ра-
бота му се запишува дека може самостојно да ги 
врши инструктореките работи за кои положило по-
себен испит. 

Член 16 
Образецот на дозволата за работа го утвпд\*ва 

органот надлежен за сообраќај во републиката, од-
носно во автономната покраина. 

Член 17 
При вршењето на стручната работа за која му 

е издадена дозвола за работа, имателот на дозво-
лата мора, на барање, да му ја покаже на сојузниот 
воздухопловен инспектор. 

Член 18 
Барањето за издавање дозвола за работа мор® 

•да се поднесе во писмена форма, во рок од 30 дена 
од денот на положениот испит. 
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Дозвола за работа на подносителот на барање-
то му издава органот надлежен за сообраќај во ре-
публиката, односно во автономната покраина само 
ало подносителот ги исполнува условите пропи-
шани со овој правилник и здравствените услови 
утврдени со посебен пропис. 

Член 19 
Барањата од член 15 на овој правилник ги со-

држат личните податоци на подносителот на бара-
њето (име и презиме, датум и место на раѓањето, 
државјанство, занимање и адреса) и назначување 
на видот на дозволата за работа што се бара. 

Кон барањата од став 1 на овој член се при-
ложува уверение за положениот испит, односно за 
посебниот испит за инструктор, како и уверение 
од специјализирана здравствена организација на 
здружен труд за здравствената способност на под-
носителот на барањето. 

Член 20 
. Имателот на дозволата за работа е должен на 

органот што му ја издал дозволата за работа да му 
ја пријави секоја промена ада може да влијае врз 
правилното и безбедното вршење на определена 
стручна, односно инструкторска работа, а особено 
промена на својата здравствена состојба што ќе 
настане помеѓу два редовни лекарски прегледи. 

Член 21 
Дозволата за работа се заменува со неша кога 

сите рубрики во дозволата предвидени за запишу-
вање на податоците ќе се пополнат, кога дозвола-
та ќе се излити во таа мера што ќе стане неупо-
треблива и кога ќе се загуби. 

Ако дозволата за работа ја загуби или на друг 
начин остане без неа, имателот на дозволата е 
должен загубувањето на дозволата веднаш да му го 
пријави на органот што му ја издал дозволата и да 
}а огласи за неважечка. 

IV. Работи на противпожарната заштита на 
воздухоплови и аеродроми 

Член 22 
Работите на организирањето и координирање-

то на противпожарната заштита на воздухоплови и 
аеродроми опфаќаат: организирање на пожарни-
карски единици, изработка, усогласување и коор-
динирање на плановите за противпожарна зашти-
та, изработка на планови за обука и вежби на по-
жарникарските единици, изработка на планови за 
постапките за случај на несреќа и на планови на 
системов на врските, обележување на кодирани 
карти на реони на аеродроми и изработка на упат-
ства за нивното користење, контрола на исправно-
ста на техничката опрема и на средствата за гас-
нење на пожари и спасување на патниците, чле-
новите на екипажнот, воздухоплови и други мате-
ријални добра, како и гаснење на пожари на воз-
духоплов и аеродром. 

•Работите на противпожарната заштита на воз- • 
духоплови и аеродроми опфаќаат: спасување на 
патниците, членовите на екипажот на воздухо-
плов, воздухопловите и други материјални добра, 
гаснење на пожар со воздушна пена или со прав 
преку топ и млазница употреба на центрифугална 
т гмпа. употреба на апарат под притисок, за исфр-
лзње на сув прав, употреба на изолациони апара-
ти на компримиран воздух, возење и одржување 
на пожарнижарските возила и на друга пожарни-
карска техника. 

Помошните работи на противпожарната заш-
тита на воздухоплови и аеродром опфаќаат: спасу-
вање на патниците и членовите на екипажот на 
воздухоплов, гаснење на пожар, како и други по-

мошни работи. Тие работи се извршуваат под над-
зор на командирот на пожарникарската единица. 

Член 23 
Работите на инструкторот на противпожарната 

заштитаа на воздухоплов и ареодроми ја опфа-
ќаат обуката на работниците што се оспособуваат за 
вршење на работи на организирањето и координи-
рањето на противпожарната заштита на воздухо-
плови и аеродроми и на работи на противпожар-
ната заштита на воздухоплови и аеродроми. 

Ако инструкторот на противпожарната зашти-
та на воздухоплов и аеродром се наоѓа на листата 
на соодветни стручњаци што ја утврдува органот 
надлежен за сообраќај во републиката, односно во 
автономната пократка, тој може да врши и прове-
рување на стручноста на работниците од став 1 чна 
овој член. 

Член 24 
Работи на организирањето и координирањето 

на противпожарната заштита на воздухоплов и 
аеродром може да врши лице кое има најмалку 
стручна подготовка на техничар на противпожар-
на заштита, односно техничар од друга насока, кој 
најмалку една година ги вршел тие работи под 
надзор и кој има положен испит и дозвола за ра-
бота. 

Член 25 
Работи на. противпожарната заштита на возду-

хоплов и аеродром може да врши квалификуван 
пожарникар, под услов да завршил обука за ра-
бота на тие работи, да положил испит и да има 
дозвола за работа, односно квалификуван работник 
од друга струка кој најмалку една година ги вр-
шел тие работи под надзор и кој има положен ис-
пит и дозвола за работа. 

Член 26 
Помошни работи на противпожарната заштита 

на воздухоплов и аеродром може да врши лице 
кое има најмалку стручна подготовка за квалифи-
куван работник:, под услов посебно да е обучено за 
вршење на тие работи. 

Организацијата на здружен труд За аеродром-
ски услуги издава потврда дека работникот посебно 
е обучен за вршење на помошните работи на про-
тивпожарната заштита на воздухоплов и аеродром. 

Член 27 
Работи на инструктор на противпожарна 

заштита на воздухоплов и аеродром може да вр-
ши работник кој има важечка дозвола за работа, 
кој има најмалку три години искуство иа работите 
на организирање и координирање на противпожар-
ната заштита на воздухоплов и аеродром, кој по-
ложил посебен испргт за инструктор и на кого во 
важечката дозвола за работа му е запишано овлас-
тување за вршење на тие работи. 

Член 28 
За вршење на работите од член 22 ст. 1 и 2 на 

овој правилник се полага испит кој се состои од 
теориски и практичен дел. 

Член 29 
За вршење на помошни работи на противпо-

жарна заштита на воздухоплов и аеродром се по-
лага уснен испит кој се состои од теориски дел. 

Член 30 
Градивото за полагање на теорискиот дел од ис-

питот за стекнување на дозвола за работа за врше-
ње на работите од член 22 став 1 на овој правил-
ник ги опфаќа следните предмети: 



Страна 1860 — Број 64 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ хТеток, 14 ноември 198§ 

1) воздухоплов и негова конструкција; 
2) аеродром и аеродромски сообраќај; 
3) постапки во случај на опасност; 
4) воздухопловни и пожарникарски прописи; 
5) превентивна противпожарна заштита; 

! 6) пожарникарска тактика; 
7) основно познавање на прва медицинска по-

скап; 
8) основно познавање на воздухопловната ме-

теорологија; 
9) познавање на реоните на аеродромите и ко-

дираните карти. 
Предметите од став 1 точ. 1, 2, 4, 6, и 7 на овој 

член се полагаат уснено, а предметите од точ. 3, 5 
И 8 на тој став се полагаат писмено. 

Практичниот дел на испитот е проверка на 
стручното знаење и оспособеноста за спасување на 
патниците и членовите на екипажот, како и на 
воздухоплови и други материјални добра и за гас-
нење на пожари на воздухоплов и други матери-
јални добра и проверка на постапките во случај 
на опасност. 

Член 31 
Градивото за полагање на теорискиот дел од ис-

питот за стекнување на дозвола за работа за врше-
ње на работите од член 22 став 2 на овој правил-
ник ги опфаќа следните предмети: 

1) воздухоплов и негова конструкција; 
2) познавање на реоните на аеродромите и 

кодираната карта; 
3) постапки во случај на опасност; 
4) воздухопловни и пожарникарски прописи; 
5) превентивна противпожарна заштита; 
6) пожарникарски возила, пожарникарски пум-

пи и агрегати; 
7) пожарникарска тактика; 
8) средства за гаснење пожари и нивна упот-

реба; 
9) основно познавање на прва медицинска 

помош. 
Теоретскиот дел од испитот се полага уснено. 
Практичниот дел од испитот е проверка на 

стручното знаење и оспособеноста за евакуација 
и создавање на услови за спасување и гаснење на 
пожари, како и проверка на постапките во случај 
ва опасност. 

Член 32 
Градивото за полагање на испитот за вршење 

на помошни работи на противпожарната заштита на 
воздухоплов и аеродром ги опфаќа следните пред-
мети: 

1) воздухоплов и негова конструкција; 
2) постапки во случај на опасност; 
3) превентивна противпожарна заштита; 

( 4) гаснење на пожари; 
5) основи на познавањето на прва медицин-

ска помош. 

Член 33 ' 
Градивото за полагање на посебен испит за вр-

шење на работите на инструктор на противпожар-
на заштита на воздухоплов и аеродром ги опфаќа 
следните предмети: 

1) воздухопловна техника; 
2) воздухопловни пристаништа; 
3) пожарникарска техника; 
4) постапки во случај на опасност; 
5) воздухопловни и пожарникарски прописи; 
6) методика на наставата. 

Испитот од став 1 на овој член се полага уснено. 

Член 34 
На кандидатот што положил испит за вршење 

на работите од член 22 ст. 1 и 2 на овој правилник, 
органот надлежен за сообраќај во републиката, од-
носно во автономната покраина му издава дозвола 
за работа. 

На кандидатот што положил посебен испит, ор-
ганот надлежен за сообраќај во републиката, од-
носно во автономната покраина му внесува во доз-
волата за работа овластување за вршење на рабо-
тите на инструктор на противпожарна заштита на 
воздухоплов и аеродром. 

Член 35 
Дозволата за работа од член 34 на овој пра-

вилник се издава со рок на важење од две години. 
Пред секое продолжување на важењето на до-

зволата за работа или по прекинот во работата по-
долг од една година, се врши проверување на стру-
чната способност на лицето со полагање на испит 
за продолжување на важењето на дозволата за 
работа. 

Член 36 
Градивото за полагање на испит за продолжу-

вање на важењето на дозволата за работа за вр-
шење на работите од член 22 став 1 на овој пра-
вилник се состои од теориски и практичен дел. 

Теорискиот дел од испитот ги опфаќа следни-
те предмети; 

1) воздухоплов и негова конструкција; 
2) постапки во случај на опасност; 
3) пожарникарска тактика за гаснење на по-

жар на воздухоплов; 
4) пожарникарска техника; 
5) воздухопловни и пожарникарски прописи. 
Теорискиот дел од испитот се полага уснено. 
Практичниот дел од испитот е проверка на 

стручното знаење и на оспособеноста за спасување 
и гаснење на пожар, како и проверка на постапки-
те во случај на опасност. 

Член 37 
Градивото за полагање н а испит за продолжу-

вање на важењето на дозволата за работа за вр-
шење на работите од член 22 став 2 на овој пра-
вилник се состои од теориски и практичен дел. 

Теорискиот дел од испитот ги опфаќа следни-
те предмети: 

1) постапки в<Ј случај на опасност; 
2) воздухопловни и пожарникарски прописи. 
Теорискиот дел од испитот се полага уснено. 

Практичниот дел од испитот е проверка на 
стручното знаење и на оспособеноста за спасување 
и гаснење на пожар, како и проверка на постапки-
те во случај на опасност. 

V. Работи на снабдувањето на воздухоплови со 
гориво и мазиво 

Член 38 
Работите на снабдувањето на воздухоплови со 

гориво и мазиво опфаќаат: ракување со опрема за 
полнење ка воздухоплов со гориво и мазиво, пол-
нење на воздухоплов со гориво и мазиво, возење 
на цистерни за гориво и мазиво, како и вршење 
надзор над помошните работи на снабдувањето на 
воздухоплов со гориво и мазиво. 

Работите на манипулацијата со гориво и мази-
во опфаќаат прием на гориво и мазиво од рафи-
нерии, контрола на видот и квалитетот на гори-
вото и мазивото и складирање ва гориво и мазиво« 
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Помошните работи на снабдувањето на возду-
хоплов со гориво и мазиво опфаќаат помошни ра-
боти на полнење на воздухоплов со гориво и мази-
во, што се вршат под надзор. 

Член 39 
Работите на снабдувањето на воздухоплови со 

гориво и мазиво може да ги врши возач-полнач кој 
има најмалку стручна подготовка на квалифику-
ван работник што завршил обука за вршење на 
тие работи и кој има положен испит и дозвола за 
работа. 

Член 40 
Работите на манипулацијата со гориво и мази-

во може да ги врши манипулант кој има најмалку 
стручна подготовка на квалификуван работник, кој 
завршил обука за вршење на тие работи и кој има 
положен испит и дозвола за работа. 

Член 41 
Помошните работи на снабдувањето на возду-

хоплов со гориво и мазиво може да ги врши по-
мошник на полнач кој има најмалку стручна под-
готовка на полуквалификуван работник под услов 
посебно да е обучен за вршење на тие работи. 

Организацијата на здружен труд. која врши 
полнење на воздухоплови со гориво и мазиво из-
дава потврда дека работникот е обучен за вршење 
на помошните работи на снабдувањето на возду-
хоплови со гориво и мазиво. 

Член 42 
За вршење на работите на возач-полнач, однос-

но манипулант се полага уснен испит кој се состои 
од општ и посебен дел. 

Градивото за полагање на општиот дел од ис-
питот ги опфаќа следните предмети: 

1) основно познавање на видот и квалитетот на 
горивото; 

2) превентивна противпожарна заштита. 
Градивото за полагање на посебниот дел од ис-

питот ги опфаќа следните предмети, и тоа: 
1) за возач-полнач: 
— воздухопловни пристаништа; 
— инсталации за гориво на воздухоплов; 
— постапки за полнење на воздухоплов со го-

риво; . 
2) за манипулант: пропис за складирање на го-

риво и мазиво. 

Член 43 
За вршење на помошните работи на снабдување 

на воздухоплови со гориво и мазиво се полага 
уснен испит. 

Градивото за полагање на испитот од став 1 на 
овој член ги опфаќа следните предмети: 

1) превентивна противпожарна заштита; 
2) инсталации за гориво на воздухоплов. 

Член 44 
На кандидатот што положил испит за вршење 

на работите од член 38 ст. 1 и 2 на овој правилник, 
органот надлежен за сообраќај во републиката, 
односно во автономната покраина му издава доз-
вола за работа. 

Член 45 
Дозволата за работа од член 44 на овој правил-

ник се издава со рок на важење од 4 години. 
Пред секое продолжување на важењето на 

дозволата за работа или по прекин во работата по-

долг од една година се врши проверување на 
стручната способност на лицето. 

Член 46 
Испитот за продолжување на важењето на доз-

волата за работа за возач-полнач се состои од 
практична проверка на знаењето во ракувањето со 
опремата за полнење на воздухоплови со гориво и 
мазиво и во полнењето на воздухоплови со гориво 
и мазиво. 

Член 47 
Градивото за полагање испит за продолжување 

на важењето на дозволата за работа за манипулант, 
што се полага усно, ги опфаќа предметите: пропис 
за складирање на гориво и мазиво. 

VI. Работи на прифаќаше и испраќање на воздухо-
плови, патници и предмети 

Член 48 
Работите на организирањето и координирањето 

на прифаќањето и испраќањето на воздухоплови, 
патници и предмети опфаќаат: организирање и 
координирање на работата на прифаќање и испра-
ќање на воздухоплови, патници м предмети,, усо-
гласување на плановите на прифаќањето и испра-
ќањето на воздухоплови на аеродром и контроли-
рање на извршувањето на работите на прифаќа-
њето и испраќањето. 

Работите на усогласувањето на плановите на 
прифаќањето и испраќањето на воздухоплови, пат-
ници и предмети опфаќаат: координирање на ра-
ботата на прифаќањето и испраќањето на возду-
хоплови и усогласување и контролирање на опе-
ративните планови на сообраќајот на платформата. 

Работите на контрола на опслужувањето на 
воздухоплови, патници и предмети опфаќаат пос-
тојана контрола над работите на опслужувањето 
на воздухоплови, патници и предмети. 

Работите на организирањето и опслужување на 
воздухоплови, патници и предмети, опфаќаат орга-
низација на техничкото опслужување на воздухо-
плови. 

Работите на оптоварувањето и центражата на 
воздухоплови го опфаќаат составувањето на листа-
та на оптоварувањето и определувањето на цен-
тражата на воздухоплови. 

Работите на стартувањето и паркирањето на 
воздухоплови го опфаќаат водењето и паркирањето 
на воздухопловите и давањето на сигнали за спрем-
ност за стартување на моторот. 

Работите на опслужувањето со енергија за стар-
тување на моторот на воздухопловот го опфаќаат 
ракувањето со електрични и воздушни агрегати, со 
кои воздухопловот при стартувањето на моторот се 
обезбедува со електрична енергија и воздух. 

Работите на ракувањето со средства за прифа-
ќање и испраќање опфаќаат: ракување со сред-
ствата за прифаќање и испраќање на патници и 
предмети и возење на самоодни средства за прифа-
ќање и испраќање на патници и предмети. 

Член 49 
Помошните работи на прифаќањето и испра-

ќањето на воздухоплови, патници и предмети ги 
опфаќаат работите на прифаќањето и испраќањето 
на патници и работите на превоз на патници. 

Помошните работи на прифаќањето и испраќа-
њето на патници го опфаќаат давањето на инфор-
мации за сообраќајот, обезбедување на движењето, 
качување и симнување на патници и проверка на 
билетите за качување во воздухоплов. 
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Помошните работи на превозот на патници на 
платформа го опфаќаат превозот на патниците на 
платформа од и до воздухоплов и влечењето на 
воздухопловот на аеродромските површини. 

Член 50 
Работите на инструкторот за прифаќање и ис-

праќање на воздухоплови, патници и предмети 
опфаќаат обука на работниците што се оспособуваат 
за вршење на стручни работи за прифаќање и ис-
праќање на воздухоплови, патници и предмети. 

Ако инструкторот за прифаќање и испраќање 
на воздухоплови, патници и предмети се наоѓа на 
листата на соодветните стручњаци што ја утврду-
ва органот надлежен за сообраќај во републиката, 
односно во автономната покраина, тој може да вр-
ши и проверување на стручноста на работниците 
од став 1 на овој член. 

Член 51 
Работите на организирањето и координирањето 

на прифаќањето и испраќањето на воздухоплови, 
патници и предмети може да ги врши координатор 
на сообраќајот кој има најмалку средна стручна 
подготовка од воздухопловна насока, кој најмалку 
две години ги вршел тие работи под надзор и кој 
има положен испит и дозвола за работа, односно 
лице кое има најмалку средна стручна подготовка, 
кое најмалку три години ги вршело тие работи под 
надзор и кое има положен испит и дозвола за ра-
бота. 

Член 52 
Работите на усогласувањето на плановите на 

прифаќањето и испраќањето на воздухоплови, пат-
ници и предмети може да ги врши диспечер на 
сообраќајот кој има најмалку средна стручна под-
готовка од воздухопловна насока, кој најмалку две 
години ги вршел тие _работи под надзор и кој има 
положен испит и дозвола за работа, односно лице 
кое има најмалку средна стручна подготовка, кое 
најмалку три години ги вршело тие работи под над-
зор и кое има положен испит и дозвола за работа. 

Член 53 
Работите на контролата на опслужувањето на 

воздухоплови, патници и предмети може да ги врши 
контролор на опслужувањето кој има најмалку 
средна стручна подготовка од воздухопловна на-
сока, кој најмалку една година ги вршел тие работи 
под надзор и кој има положен испит и дозвола за 
работа* односно лице кое има нјамалку средна стру-
чна подготовка, кое најмалку три години ги вршело 
тие работи под надзор и кое има положен испит и 
дозвола за работа. 

Член 54 
Работите на организирањето опслужување на 

воздухоплови, патници и предмети може да ги вр-
ши диспечер на платформа кој има најмалку сред-
на стручна подготовка од воздухопловна насока, 
кој најмалку една година ги вршел тие работи под 
надзор и кој има положен испит и дозвола за ра-
бота, односно лице кое има најмалку средна струч-
на подготовка, кое најмалку три години ги вршело 
тие работи под надзор и кое има положен испит 
и дозвола за работа. , 

Член 55 
Работите на оптоварувањето и центражата на 

воздухоплови може да ги врши балансер на возду-
хоплов кој има најмалку средна стручна подготов-
ка од^ воздухопловна насока, кој најмалку една го-
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дина ги вршел тие работи под надзор и кој има 
положен испит и дозвола за работа, односно лице 
кбе има најмалку средна стручна подготовка, кое 
најмалку три годиш! ги вршело тие работи под 
надзор и кое има положен испит и дозвола за ра-
бота. 

Член 56 
Работите на стартувањето и паркирањето на 

воздухоплови може да ги врши паркер-сигалист 
кој има најмалку стручна подготовка на полу ква-
лификуван работник, под услов да завршил обука 
з а работа на тие работи и да има положен испит 
и дозвола за работа. 

Член 57 
, Работите на опслужувањето со енергија за 

стартување на моторот на воздухоплов може да ги 
врши ракувач со генератор кај има најмалку струч-
на подготовка на квалификуван работник, под ус-
лов да завршил обука за работа на тие работи и да 
има положен испит и дозвола за работа. 

Член 58 
Работите на ракувањето со средствата за при-

фаќање и испраќање може да ги врши ракувач со 
аеродромска опрема кој има најмалку стручна под-
готовка на полуквалификуван работник, под услов 
да завршил обука за работа на тие работи и да има 
положен испит и дозвола за работа. 

Член 59 
Помошните работи на прифаќањето и испра-

ќањето на патници може да ги врши домаќин, од-
носно домаќинка на воздухопловното пристаниш-
те, која има најмалку средна стручна подготовка, 
под услов посебно да е обучена за вршење на тие 
работи. 

Помошните работи на превоз на патници на 
платформа може да ги Ерши возач кој има најмалку 
стручна подготовка на квалификуван работник, под 
услов да е обучен за вршење на тие работи. 

Организацијата на здружен труд за аеродром-
ски услуги издава потврда дека работникот е обу-
чен за вршење на помошни работи на прифаќање и 
испраќање на воздухоплови, патници и -предмети. 

Член 60 
Работите на инструктор за прифаќање и ис-

праќање на воздухоплови, патници и предмети мо-
же да ги врши работник кој има важечка дозвола 
за работа, кој има најмалку три години искуство 
на тие работи, кој положил посебен испит за ин-
структор и кому во важечката дозвола за работа 
му е запишано овластување за вршење на тие ра-
боти. 

Член 61 
За вршење на работите на координатор на 

сообраќајот, диспечер на сообраќајот, контролор 
на опслужувањето на воздухоплови, патници и 
предмети, диспечер на платформа и балаксер на 
воздухоплови се полага испит кој се состои од оп-
шт дел и од посебен дел што се однесува на опре-
делен тип воздухоплови, односно на определен тип 
аеродромска опрема. 

Градивото за полагање на општиот дел од ис-
питот од став 1 на овој член ги опфаќа следните 
предмети: 

1) основно познавање на воздухопловната на-
вигација и метеорологија; 
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2) воздухопловна техника; 
3) воздухопловни пристаништа и аеродромски 

сообраќај; 
4) воздухопловни прописи; 
5) тежина и.центража на воздухоплов; 
6) основно познавање на правилата и системот 

на контролата на летањето; 
7) подготовка и оперативна контрола на воз-

душниот сообраќај; 
8) познавање на стручната терминологија на 

англиски јазик. 
Општиот дел на испитот од став 2 на овој член 

се полага писмено. 
Предметите од став 2 точ. 4, 5 и 7 на овој член 

координаторот на сообраќајот ги полага и усно. 
Предметите од став 2 точ. 4 и 7 на овој член 

диспечерот на сообраќајот ги полага и усно. 
Предметите од став 2 точ. 2, 3 и 7 на овој член 

контролорот на опслужувањето на воздухоплови, 
патници и предмети ги полага и усно. Контролорот 
на опслужувањето на воздухоплови, патници и 
предмети го полага усно и посебниот дел на испи-
тот за определен тип на воздухоплови^ 

Предметите од став 2 точ 2 и 3 на овој член 
дисиечерот на платформа ги полага и усно. Диспе-
черот на платформата го полага усно и посебниот 
дел на испитот за определен тип аеродромска оп-
рема. 

Предметите од став 2 точ. 4, 5 и 8 на овој член 
балансерот на воздухоплови ги полага и усно. Ба-
лансерот на воздухоплови го полага усно и по-
себниот дел на испитот за опредлен тип воздухо-
плови. 

Лице кое завршило соодветна школа од возду-
хопловна насока не ги полага предметите од став 
2 точ. 2, 3 и 6 на овој член. 

Член 62 
За вршење на работите на паркер-сигналист, 

ракувач со генератор и ракувач со аеродромска оп-
рема се полага испит кој се состои од општ дел. 

Градивото за полагање на испитот од став 1 на 
овој член ги опфаќа следните предмети: 

1) основно познавање на воздушниот сообраќај 
и воздухопловството; 

2) основно познавање на воздуопловните про-
писи што се однесуваат на аеродромите; 

3) воздухопловна техника; 
4) воздухопловни пристаништа; 
5) организација на сообраќајот на воздухоплов-

но пристаниште. 
Испитот од став 2 на овој член се полага усно. 
Покрај предметите од став 2 на овој член, пар-

кер-сигналистот го полага усно и предметот: зем-
ска сигнализација на воздухоплови. 

Покрај предметите од став 2 на овој член, ра-
кувачот со генератор го полага усно и предметот: 
земски агрегати во воздухопловството. 

Покрај предметите од став 2 на овој член, ра-
кувачот • со аеродромска опрема усно го полага и 
предметот аеродромска 'опрема. 

Член 63 
За вршење на помошните работи на прифаќање 

и испраќање на воздухоплови, патници и предмети 
се полага усен испит. 

Градивото за полагање на испитот од став 1 на 
овој член ги опфаќа следните предмети: 

1) основно познавање' на воздухопловните про-
писи од областа на аеродромите; 

2) организација на сообраќајот на воздухоплов-
но пристаниште. 

Покрај предметите од став 2 на овој член, во-
зачот на автобус го полага и предметот: средства за 
влечење на воздухоплови по земја. 

Член 64 
Градивото за полагање на посебен испит за вр-

шење Нд работите на инструктор за прифаќање и 
испраќање на воздухоплови, патници и предмети ги 
опфаќа следните предмети: 

1) организација и контрола на сообраќајот; 
2) воздухопловни прописи; ! 

3) методика на наставата. 
Испитот од *;тав 1 на овој член се полага усно. 

Член 65 
На кандидатот што го положил испитот за вр-

шење на работите од член 48 на овој правилник, 
органот надлежен за сообраќај во републиката, од-
носно во автономната покраина му издава дозвола 
за работа. 

На кандидатот што положил посебен испит, 
органот надлежен за сообраќај во републиката, 
односно во автономната покраина му внесува во 
дозволата за работа овластување за вршење на ра-
ботите ка инструктор за прифаќање и испраќање 
на воздухоплови, патници и предмети. 

Член бб 
Дозволата за работа за вршење на работите од 

член 48 на овој правилник се издава со рок на ва-
жење од три години. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, дозвола за работа за вршење на работите на 
контролор на опслужувањето на воздухоплови, 
патници и предмети и балансер на воздухоплов се 
издава со рок на важење од една година. 

Член 67 
Градивото за полагање испитот за продол-

жување на важењето на дозволата за работа за 
вршење на работите на координатор на сообраќајот, 
диспечер на сообраќајот, контролор на опслужува-
њето на воздухоплови, патници и предмети и дис-
печер на платформа ги опфаќа предметите од член 
61 став 2 точ. 4 и 7 на овој правилник. 

Градивото за полагање на испитот за продол-
жување на дозволата за работа за вршење на рабо-
тите на балансер на воздухоплов ги опфаќа пред-
метите од член 61 став 2 точ. 4 и 5 на овој правил-
ник и посебниот дел на испитот за определен тип 
на воздухоплов. 

Член 68 
Градивото за полагање на испитот за продол-

жување на важењето на дозволата за работа за 
вршење на работите на паркер-сигналист, ракувач 
со. генератор и ракувач со аеродромска опрема ги 
опфаќа предметите од член 62 став 2 точ. 2 и 5 на 
овој правилник. 

Покрај предметите од став 1 на овој член, пар-
кер-сигналистот го полага и предметот: земска 
сигнализација на воздухоплови. 

Покрај предметите од став 1 на овој член, ра-
кувачот со генератор го полага и предметот: земски 
агрегати на воздухоплови. 

Покрај предметите од став 1 на ОБОЈ член, ра-
кувачот со аеродромска опрема го полага и пред-
метот: аеродромска опрема. 

Член 69 
Испитите од чл. 67 и 68 на овој правилник се 

полагаат усно. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 70 
Дозволите за работа на стручниот персонал што 

се стекнати врз основа на поранешните прописи 
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важат уште дванаесет месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Во рокот од став 1 на овој член стручниот пер-
сонал е должен да ги положи испитите и да стекне 
дозвола за работа според одредбите на овој пра-
вилник, а дотогаш ќе ги врши работите под надзор 
на лица кои имаат важечка дозвола за работа. 

Член 71 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2420 
23 октомври 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, е. р. 

956. 

Врз основа на член 175 ст. 2, 5 и 6 и член 176 
ст. 3 и 4 од Законот за девизното работење и за 
кредитните односи со станство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИ-
НОТ И РОКОВИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И ЕВИ-
ДЕНТИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО 

СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за начинот и роковите на реги-
стирање и евидентирање на кредитните работи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/77, 
19/78 и 69/78) во точка 5 по став 2 се додава нов 
став 3, кој гласи: 

„Промените во планот на користењето и во пла-
нот на отплатата на кредитите, од став 2 на оваа 
точка, се доставуваат на образецот КЗ 6". 

2. По точка 5 се додава нова точка 5а, која 
гласи: 

„5а. Организациите и заедниците од одредбата 
на став 1 точка 1 на оваа одлука се должни да из-
вршат усогласување на плановите за користење и 
на плановите за отплата на кредитите со состојбата 
на стварниот долг и на неискористениот дел на 
кредитете на ден 30 септември 1980 година и усо-
гласените податоци да и ги достават на надлежната 
народна банка на републиката, односно на надлеж-
ната народна банка на автономната покраина до 25 
ноември 1980 година. 

Обврската од став 1 на оваа точка се однесува 
на кредитите што не се искористени во целост или 
дошло до промена на планот, а обврзникот по кре-
дитот не је известил надлежната народна банка на 
републиката, односно надлежната народна банка на 
автономната покраина за настанатата промена. 

Усогласувањето на плановите на користењето и 
плановите на отплатата на кредитите ЕО смисла на 
ст. 1 и 2 од оваа точка ќе се изврши и со состојба-
та на стварниот долг и на стварниот долг и на не-
искористениот дел на кредитот на ден 31 декември 
1980 година, на 30 јуни 1881 и на 31 декември 1981 
година. Усогласените податоци во смисла на овој 
став се доставуваат во рок од 15 дена од денот на 
усогла сувањето. 

По кредитите што ќе се искористат во целост, 
усогласените податоци во смисла на став 3 од оваа 
точка се доставуваат во рок од 3 дена од денот на 
искористувањето на кредитот." 

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

0. бр. 68 
5 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев« е. р. 

957. 

Брз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на врши-
телите на услуги и претставниците на корисниците 
на услуги склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЕРО-
ДРОМСКИ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ВОЗ-

ДУШЕН СООБРАЌАЈ 

1. Претставниците на вршителите на аеродром-
ски усуги во внатрешниот воздушен сообраќај и 
претставниците на корисниците на аеродромски ус-
луги во внатрешниот воздушен сообраќај, на 4 сеп-
тември 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба 
за промена на затечените цени за аеродромски ус-
луги во внатрешниот воздушен сообраќај, со тоа 
што вршителите на аеродромски услуги, за корис-
тење на полетно-слетните патеки, престој на воз-
духоплови на аеродром и прифаќање и испраќање 
на воздухоплови, патници, багаж, стоки и пошта, 
можат своите затечени цени, ири постојните усло-
ви на продажбата, да ги зголемат до 11,4®/«, а според 
ценовниците што се составен дел на Спогодбата. 

Зголемувањето на цените од став 1 на оваа то-
чка ќе се применува на редовниот домашен и на 
комерционалниот домашен чартер-сообраќај. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека услугите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
вршат, односно дека ќе ги користат упоред цените 
и под условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6646 од 30 октомври 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот де« 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на вршителите на услуги: „Аеро-
дром Белград" — Белград, Аеродром Загреб" 
— Загреб, „Аеродром Љубљана" — Љубљана, 
„Аеродром Пула" — Пула, „Аеродром Сплит" — 
Сплит, „Аеродром Дубровник" — Дубровник, 
„Аеродром Риека" — Риека, „Аеродром Задар" 
— Задар, „Аеродром Марибор4 — Марибор, „Ае-
родром Сараево" — Сараево, „Аеродром Охрид" 
— Охрид, „Аеродром Скопје" — Скопје, „Аеро-
дром Титоград4' — Титоград, „Аеродром Приш-
тина" — Приштина, и „Аеродром Тиват" — Ти-
ват. 

~ Претставници на корисниците на услуги: „Југо-
словенски аеротранспорт" Белград, „Авио-Ге-
некс" — Белград, „Инекс-Адриа авиопромет" 
Љубљана и „Транс-Адриа" — Загреб. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 4 ОД 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
ВА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОПИС (ИНВЕНТАРИ-
СУКАЊЕ) НА СРЕДСТВАТА И НА ИЗВОРИТЕ НА 

СРЕДСТВАТА 

1. Работната организација „14. октобар", од 
Крушевац, со предлогот за поведување постапка 
пред Уставниот суд на Југославија бараше да се 
оцени законитоста на одредбите на член 4 од Пра-
вилникот за измени и дополненија на Правилни-
кот за попис (инвентарисување) на средствата и на 
изворите на средствата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/78), наведувајќи дека оваа одредба е спро-
тивна на член'28 и чл. 57 и 58 од Законот за кни-
говодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 

Со оспорената одредба е пропишано дека под 
континуирано инвентарисување се подразбира по-
писот на материјалните вредности, искажани во 
книговодството на едно синтетичко, односно анали-
тичко конто, што се врши непрекинато во текот на 
годината, а најмалку кон крајот на секој период 
за кој се поднесува периодичната пресметка. 

Во предлогот за поведување постапка и на јав-
ната расправа предлагачот наведе дека оспорената 
одредба е спротивна на чл. 28 и 57 од Законот за 
книговодството, бидејќи ја оневозможува примена-
та на одредбите на овој закон за континуирано^ 
инвента рису вање, што е предвидено во член 28 од 
Законот и коешто, под условите што врз основа на 
овластувањата од член 57 од Законот ги пропишува 
Сојузниот извршен совет, претставува основа за 
ослободување на организациите на здружен труд 
од вршењето на редовниот попис. Примената на 
оспорената одредба за организациите на здружен 
труд со голем број артикли би претставувала осо-
бена тешкотија, бидејќи целокупните средства би 
требало да се попишат во еден определен период 
на крајот на годината. 

Одговор на предлогот на предлагачот даде Со-
јузниот секретаријат за финансии. Во одговорот, 
и на јавната расправа е изнесено дека со оспоре-
ната одредба е отстранета дилемата што се смета 
како континуирано инвентарисување, и дека под 
континуирано инвентарлсување не би можел да се 
подразбира попис што се врши само еднаш во годи-
ната, а ако природата на средствата, односно на-
чинот на располагањето дозволува пописот на тие 
средства да се врши само еднаш во текот на годи-
ната, тие средства мораат да се опфатат со ре-
довниот попис,- што се врши на крајот на секоја 
деловна година. 

2. Со одредбата на член 28 став 1 од Законот 
за книговодството е пропишано дека основните ор-
ганизации на здружел труд и другите ошнтестве-
но-правни лица се должни да извршат попис (ин-
вентарисување) на средствата и на изворите на 
крајот на деловната година (редовен попис), а со 
одредбата на истиот член став 2 е пропишано дека 
пописот може да се врши и непрекинато во текот 
на годината (континуирано ин веит ари сукање). 

Со одредбата на член 57 став 2 од Законот за 
книговодството Сојузниот извршен совет е овлас-
тен да пропише кои организации на здружен труд 
и други корисници на општествени средства се ос-
лободуваат, од обврската за редовен попис (инвен-
Тарисување), под услов да вршат континуирано ин-
вентарисуЕање. 

Со одредбата на член 58 став 2 од Законот за 
книговодството, сојузниот секретар за финансии е 
овластен да донесе поблиски прописи за пописот 

(инвентариеувањето) и за начинот и роковите за 
усогласување на побарувањата и обврските. 

Сојузниот извршен -совет, врз основа на овлас-
тувањето од член 57 од Законот за книговодството^ 
донесе Одлука за ослободување на организациите 
на здружен труд од обврската за вршење на ре-
довен попис (инвеитарисување) на определени сред-
ства („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/77) во која 
е пропишано во кои случаи и под кои услови ор-
ганизациите на здружен труд не се должни да вр-
шат попис на определени средства на крајот на 
деловната година. Во точка 2 на оваа одлука е 
пропишано дека се смета дека организацијата на 
здружен труд извршила континуирано инвентари-
сување ако помеѓу другото, донела самоуправе« 
општ акт за континуирано инвентарисување и ако 
ова инвентарисување го извршила во роковите 
удврдени ЕО самоуправниот општ акт. 

3. Оценувајќи ја законитоста на оспорената 
одредба, Уставниот суд на Југославија, во текот на 
постапката и на јавната расправа, утврди дека со-
јузниот секретар за финансии, пропишувајќи кон-
тинуирано^ инвентарисување да се врши најмал-
ку на крајот на секој пресметковен период, го пре-
чекорил овластувањето од член 58 од Законот за 
книговодството, во кој е овластен да донесе поб-
лиски прописи за инвентарисувањето, а не и да ги 
утврди роковите во кои континуирано^ инвентари« 
сување ќе се врши. 

Во член 57 од Законот за книговодството, на 
Сојузниот извршен совет му е дадено овластување 
да пропише кои организации на здружен труд и 
други корисници на општествени средства се осло-
бодуваат од обврската да вршат редовен попис, под 
услов да вршат континуиран попис, што Советот, 
со својата Одлука и сторил, пропишувајќи, помеѓу 
другото, дека организациите на здружен труд за 
вршењето на континуирано инвентарисување се 
должни да донесат самоуправен општ акт за кон-
тинуирано инвентариеување и во тој акт да ги про-
пишат роковите во кои ова инвенатрисување ќе се 
врши. 

Врз основа на член 375 став 1 точка 3 од Ус-
тавот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, по 
одржаната јавна расправа, донесе 

О д л у к а 

Се укинува одредбата на член 4 од Правилни-
кот за измени и дополненија на Правилникот за 
пописот (инвентарисувањето) на средствата и на 
изворите на средствата. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: Претседател на Судот 
Никола Секулиќ, и судиите: д-р Васил Гривчев, д-р 
Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Владимир Кривиц, Славко 
Кухар, Чедомил Мшшќевиќ, Боислав Ракиќ, Јаким 
Спировски, Иван Франко и Миј ушно Шибалић 

У-бр. 24/80 
2 октомври 1980 година 

Белград 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИ«! 
ТЕ НА ТАРИФНИОТ БРОЈ 2 ОД ТАРИФАТА НА1 

ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 
1. Со предлогот на Сложената организација нађ 

здружен труд „Двадесет први мај" — Белград, е по«* 
ведена постапка пред Уставниот суд на Југославија 

! 
Претседател 

на Уставниот суд н а ' 
Југославија, 

Никола Секулић, е. ^ 
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за оценување на уставноста на одредбите на тариф-
ниот број 2 од Тарифата на основниот данок на про-
мет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72), затоа што 
оваа организација на здружен труд не е изземена од 
обврската за плаќање данок на промет на бензинот 
што го користи при изведувањето на производстве-
ната операција проба на маторите на пробни маси и 
на машинските масла од минерално потекло што 
служат за обработка на метали; што потрошокот 
на бензин на пробните маси и потрошокот на маш-
ински масла при обработка на метала имаат ист 
третман како и другите материјали за репродукција, 
на кои производителските организации на здружен 
труд не плаќаат данок на промет; што предлагачот, 
поради плаќање на овој данок, трпи материјална 
штета и е доведен во нерамноправен однос во рабо-
тењето и стекнувањето на доход на пазарот во од-
нос на производителските организации на здружен 
труд што не плаќаат данок на промет на репрома-
теријал от и што овој данок ги оптоварува трошо-
ците на производството на мотори и ја намалува 
нивната конкурентност на странскиот пазар. 

2. Во одговорот на предлогот, Собранието на 
СФРЈ наведе дека. според член 264 став 2 од Ус-
тавот на СФРЈ, федерацијата со сојузен закон ги 
определува видовите на приходите што се оствару-
ваат со оданочување на производите и услугите што 
Се во промет на целата територија на СФРЈ и ги 
утврдува начинот и височината на тоа оданочување; 
дека со член 8 од Законот за оданочување на про-
изводите и услугите во промет е пропишано дека 
Како репроматеријал, на кој не се плаќа данок на 
промет, не се сметаат течните горива и мазива и 
дека со пропишувањето на обврската за плаќање 
данок на промет на течните горива и мазива и 
тогаш кога тие служат за репродукција, не се по-
вредени уставните права на предлагачот. 

3. Со оспорената тарифа, која е составен дел на 
Законот за оданочување на производите и услугите 
во промет, се определени стапките на основниот да-
нок на промет, помеѓу другото, и на бензинот, ди-
зел-горивото, моторните масла и минералните ма-
зива, маслата и мастите за подмачкување, и со неа не 
се изземени од обврската за плаќање на овој данок 
производиите организации на здружен труд коишто 
овие горива и мазива ги користат како репродукци-
онен материјал во процесот на производството. 

4. Судот, по одржаната јавна расправа, застана 
на становиште дека одредбите на оспорената тари-
фа не се несогласни со Уставот на СФРЈ. 

Според одредбите на член 264 став 2 од Уставот 
на СФРЈ, со сојузен закон се уредуваат системот 
и изворите на оданочувањето н а производите и ус-
лугите во промет, од што произлегува дека со овој 
закон се уредува и тоа кој,, на кои производи и 
колку ќе го плаќа овој данок, без оглед на тоа за 
кои намени ги набавува производите. Со одредбите 
на член 8 од Законот за оданочување на произво-
дите и услугите во промет е пропишано дека теч-
ните горива и мазива не се сметаат како репрома-
теријал, на кој не .се плаќа данок на промет, што не 
е несогласно со оваа одредба на Уставот на СФРЈ. 

Одредбите на оспорениот тарифен број еднакво 
дејствуваат спрема сите субјекти на единствениот 
југословенски пазар и, без оглед на видот на деј-
носта што ја вршат на територијата на седиштето и 
работењето, со нив не се нарушува рамноправноста 
на организациите на здружен труд во работењето и 
стекнувањето на доход на единствениот југословен-
ски пазар, ниту се нарушуваат другите економски и 
општествени односи, утврдени со Уставот на СФРЈ. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 став 1 точка X од Уставот на СФРЈ, и на 
**лен 3 2 о д Деловникот на Уставниот суд на Југо-
славија, на седницата одржана на 7 октомври 1980 
година, едногласно донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Сложената организација 

на здружен труд „Двадесет први Maj" — Белград да 
се утврди дека одредбите на тарифниот број 2 од 
Тарифата на основниот данок на промет не се со-
гласни со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Судот ја донесе во следниот состав: 
претседателот на Судот Никола Секулиќ и судиите: 
д-р Васил Гривчев, Милорад Достаниќ, д-р Стана 
Гукиќ-Делевиќ, д-р Арпад Хорват, Славко Кухар, 
Јаким Спировски, Иван Франко и Мијушко Ши-
б а л и ! 

У. бр. 77/80 
7 октомври 1980 година 

Белград 
Претседател 

На Уставниот суд на Југославија; 
Никола Секулић, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за форми-
рање на цените на одделни производи и услуги спо-
ред условите на пазарот објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 61/80, се поткрале долунаведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 
НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СПРЕМА 

УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

Во точка 1 во одделот под ѓ) „од гранката 0114 
— Машиноградба" во одредбата под 5, во шеста 
алинеја наместо зборот: „дензитометри" треба да 

стои: „дозинометри", а во одредбата под 8 наместо збо-
рот „перење" треба да стои: „парење". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 7 ноем-
ври 1980 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛ СТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА - РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д СР С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Анкрест Јернеја Ерик, Божић Антона Фрањо, 
Брезигар Јуште Алексаидер, Брож Антона Антон, 
Фух Густава Густав, Faumepnnih Франца Анчка, 
Хочевар Ивана Јанко. Хорват Антона Бранимир, 
Кацин Јанеза Франц, Канц Антона Павел, Касте-
лиц Ивана Борис, Кмет Мирка Борис, Лебан-Гут-
мајер Јожица. Легиша Јанеза Антон, Лубскиј Сте-
фана Павел. Пероци Франца Милан, Петрович Ј а -
коба Драго, Пиберник Албине Албин, Попов Нико-
ле Силно, Ракуш Михаела Франц, Суходолник-Ми-
шица Јожета Јожица, Шкуљ Јожета Франц. Вр-
ховник Франца Стане, Задравец Андреја Франц, 
Зета Михаела Божидар, Зинауер Мартина Милан, 
Зупанчич Франца Венчеслав; 
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— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

с е ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Горишек Карела Владимир, Матко Франца Ру-
долф, Робин Јожета Иван, Вучко Ивана Август; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алтарац Соломона Ели, Амброжич Франца 
Франц, Бибич Ивана Адолф, Бостиц Јожета Алојз, 
Целар Јанеза Јанко, Циленшек Франца Миран, 
Чеплак Ферде Александер, Долган Андреје Франц, 
Донај Јакоба Франц, Франтар Антона Антон, Га-
јич Вукадина Радич, Гаспари Еберхарда Марјан, 
Госар Андреје Петер, Јагодиц Антона Антон, Јарц 
Антона Антон, Јереб Карла Карло, Јуранчич-Бер-
гант Јанеза Зденка, Кацин Доминика Марија, Кар-
тин Франца Петер, Кенда Ивана Богомир, Коцјан-
чич Андреје Иван, Коренчан Франца Франц, Корн-
хаусер Дезидера Павле, Козамерник Франца Антон, 
Кристл Франца Станко, Кривец Јанеза Амер, Ку-
кања Ивана Алберт, Лешник Магдалене Иван, Ма-
стен Матије Данило, Месарич Марије Алојз, Мише-
лин« Дашич-Кодер Леополда МаЈда, Мир Матеје 
Винко, Млиншек Франца Душан; 

Мордеј Франца Франц, Новак Матевже Ру-
долф, Надижевец Валентина Руди, Оман Антона 
Франц, Орел Франца Франц, Осредкар Јанеза Јо-
сип, Пахор Јожета Јоже, Пахор Ангела Сергеј, 
Прислан Франца Франц, Ради Марије Иван, Ра-
домировић Живка Борислав, Роде Виктора Алеика, 
Schmidt Otona Ulrik, Себахер Отона Хенрик, Седеј 
Марије Марјан, Скушек-Подгорник Ивана Марија, 
Сушник Франца Јанко, Шчек Јанеза Штефан, 
Шеик Јожета Марјан, Шерцер Антона Антон, Те-
ретним Терезије Јернеј, Томе Виљема Витомил, 
Т о т Фрање Станко, Троха Франца Франц, Трон-
кар Антона Аврелиј, Тршар Ивана Маријан, Wag-
ner Антона Антон, Весел Јанеза Иван, Врбниц Ива-
на Јанез, Залар Антона Звонимир, Зулан Франца 
Франц, Жакељ Антона Владимир, Женер Виљема 
Биљем; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-струч-
ното знаење и борбената готовност на нашите гра-
r^Hri 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Ченчич Штефана Раде, Томажинчич Јожефа 
Цветко; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Врдник Франца Франц, Довечар Теодора Доре, 
Дворшак Валентина Јоже, Екар Јанеза Милан, 
Екарт Михаела Марјан, Ференц Антона Тоне. Фор-
ман Штефана Павел, Фурлан-Томажич Франца 
Ема, Гаспари Антона Милан, Грчар-Поредош Ште-
фана Марија, Гребентиек Адолфа Франц, Грмек 
Ангеле Иван,' Гутман Андреја Мартин, Јанежич 
Рудолфа Хилда, Калан Франца Адолф, Капас-По-
берај Соња, Клеменчич-Ћаласан Миће Надежда, 
Кнез Франца Франц, Косец Петра Франц, Кошута-
-Лебан Ивана Штефка, Леган Франца Феликс, 

Мај це Карела Богдан, Макуц Јернеј а Карел, Мас-
ло Зорзут Ивана Вера, Миеја Антона Борис, Мрак-
-Хвала Антона Станислава-Славица, Мрављак-
-Марц Франца Вида, Мравље Милан Милан; 

Неманич Јурија Иван, Облак Карела Франц, 
Огринц Ивана Ида, Перович Антона Јоже, Пете«: 
Михаела Михаел, Пикељ Антона Франц, Симончич 
Алојза Матија, Скрт Франца Франц, Сној Анто-
на Силво, Старовашник Јанеза Јанез, Шерак Јако-
ба Матија, Шииковец Алојза Алојз, Штих Алојза 
Алојз, Шулер Ивана Петар, Туртули Шерифа Ха-
зир, Улчник-Бух Карела Иван, Уршич Франца 
Стане, Затлер Михаела Леон, Жгалин Антона 
Адолф, Живиц Јанеза Иванка, Живиц Франца 
Јоже; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Агреж-Слободаник Јожета Каролина, Ахачич 
Франца Јоже, Ахчан Стакега MapjaH, А т о л ин 
Штефана Јоже, Арањош-Кавчич Силве Нада, 
Авбар Антона Антон, Бајук Антона Антон, Каро-
вич Ивана Франц, Бедак Антона Славко, Бохорич 
Антона Јанез, Брожич-Муц Јожета Теразија, Брун-
чек Рудолфа Франчишек, Царл-Гунтар Антона 
Иванка, Церквеник Емила Цветка, Церовшек Ива-
на Јоже, Цицмил Милана Вуле, Чарман-Жеров-
ник Јернеј а Павла, Динич Вукашина Слободан, 
Дивјак Јакоба Станислав, Добријевич Јове Саво, 
Дворшак Франца Винко, Еинфалт Симона Антон, 
Ерјавец Мартина Иван, Фатур Викторја Франц, 
Флаидер Розалије Франц, Госенца Јанеза Франц, 
Грандовец-ПГгамеар Антона Луција, Хабинц Фран-
ца Јоже, Хафнер-Фурлан Ивана Банда, Ханжек-
-Дворјак Јожета Цикла, Хасович-Фиштер Антона 
Каролина, Херман Франца Сречко, Хлебец Јожета 
Роман, Хорват Јожета Антон, Хрибар Јожета Ан-
тон; 

Ивежич Николе Милан, Јеран Јакоба Јакоб, 
Јереб Карола Франц, Јурак Ивана Антон, Кади-
вец-Калан Франца Марија, Клобчич-Дежела Бла-
жа Нежка, Когеј-Стерле Антона Марија, Корче-
-Грегоршанц Антона Марија, Коргшец Антона 
Игнац, Кос-Кунавер Јанеза Ангелца, Космач Јо-
жефа Валентин, Кошич Антона Андреј, Кошпп-
-Авбељ Ивана Марија, Котник Франчишке Адолф, 
Котник-Павчич Ивана Дана, Крамар Мике Миха, 
Крањц Франца Карел, Кревх Карла Винко, Крпс-
танц Франца Јанез, Kristof-Weiss Josipa Jozica, Кот 
Матевжа Матевж, Крушич-Криштофа Јожета Ма-
рија, Лах Михаела Владо, Ликар Франца Андреј, 
Ликар Ивана Марјан, Липовац Владимира Карло; 

Мандић Милована Миле, Мариншек Алојза 
Алојз, Марсетич Антона Милан, Мастнак Јожета 
Франц, Михалинец Ивана Младен, Микулич Јозе 
Бранко, Мирник Ивана Иван, Мљач Јожета Јоже, 
Мочник Андреја Јоже, Мошкон Франца Ј-гже, 
Мрак- Еатиница Данијела Ботка, Муровец Јанева 
Иван, Новак-Шерцљ Јожета Даница, Новак Јулија 
Јоже. Обран Фраг-ша Франц, Омам-Пониквар Мар-
тина Силва, Овца Јанеза Винко, Пах'9р Ивана Ка-
рел, Печар Виктор »а Стане. Пеглај Марије Блан-
ко, Пенеш Алојза Марјан, Перхоч Ивана Август, 
Перко Валентина Здравко, Петрич-Печар Блажа 
Аполнија. Пирц Антона Бранко, Питамиц Албина 
Анчка, Планиншек Вилиа Вили, Плошињак-Тош 
Фрање Јелка, Преворчник Виктора Јоже, Пух 
Ивана Иван, Пунгартник Јере Штефан; 

Радулович Николе Теодор, Рамшак Јожета Јо-
же, Ра »ковић Миладина Душан, Ротар Карела Ста-
нислав, Кекула Виљема Николај, Сељак-Жугељ' 
Марије Антонија, Север Франца Виктор, Ошеонрв 
Јакоба Франц, Сир!} Петра Франц, Сламник Ан-
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дрвја Лудвик, Старим-Бол ха Антона Хедвика, 
Стошшшек Ивана Иван, Стражишар Јожета Вла-
до, Строхматер-Липицер Алојза Драга, Стружник 
Јожета Јожеф, Суша Антона Виктор; 

Шчуковт Јожета Данило, ПЈибеник-Сељак 
Матевжа Антонија, Шинк Јожета Јоже, Шнебер-
гер Петра Хуго, Шрибар Алојза Алојз (Славко), 
Штор Штефана Штефан, ШтуцИн-Вашар Јанеза 
Минка, Швајцер-Копач Јожета Златка, Троха Ја-
неза Јанко, Урбанија-Фирм Јанеза Барбара, Урек 
Андреја Андреј, Великоња-Веклаврх Антона Ама-
лија, Бертин Терезије Штефан, Видмар Ивана 
Франц, Вукотиќ Радоја Благота, Забуковец Антона 
Франчишка, Закоњшек Јожета Андреј, Закоњшек 
Франчишке Мартин. Жеровник Игнаца Хедвика, 
Жмавц Ивана Петар; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на военостручното и борбе-
ната готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Кнез Леополда Гвидо, Роје Драгана Павел, 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ајдник Франца Иван, Анчник-Будја Ивана Ро-

мана, Апнар-Рехар Албина Јустина, Архар Фран-
ца Виктор, Авсец Терезије Јоже, Бајц Франца 
Франц, Бајц Августа Стане, Балох-Поточни«: Јер-
неј а Аница, Балох Јожефа Изидор, Банко Иг наца 
Франц, Барле Франчишке Минка, Белехар Јожета 
Франц, Бенчевич Јуле Иван, Бенедичич Франца 
Јанез, Бердник Михе Миха, Бердник Рудолфа Ру-
долф, Бишчан-Поличник Франца Амалија, Бизјан 
Антона Марјан, Блаж Јанеза Ангела, Блажић Јо-
жета Антон,. Бобиќ Михаела Венчеслав. Бочко 
Ивана Иван, Болчина Здравка Алојз, Борштнер-
-Шетина Петера Розалија, Бродарич-Клемеиц Ан-
тона Францка, Букилица Ивана Васи лиј, Буркељц 
Антона Иван; 

Цегнар-Томазин Франца Вида, Цукон-Ћож 
Милана Вера, Чадеј Марије Јожица, Чаласан Ла-
зара Никола, Ћебе и тек Лојзе Стане, Чебашек Јо-
жефа Звонко, Чебуљ-Шкофиц Јожета Марија, 
Чртеник-Кр« Франца Јерица, Чучек-Просењак 
Франца Терезија, Чуфер-Кутин Ивана Марија, 
Диклич-Еберлинц Алојза Милица, Демшар Алојза 
Јанез, Долар Јожета Регина, Доленшек Јанеза 
Петер, Дошен Милета Јосип, Драган Марије Стане, 
Дрешчек-Лукан Андреје Павла, Џаку ла Петера 
Мирко. Ћорђевич Војислава Симон, Ђорђевич Ми-
лентија Томислав; 

Ержен Франца Јоже, Фабчич-Чибеј Виктори-
ја Павла, Фетуш Неже Алојз, Фишер Алојза Људ-
мила, Флис-Лукман Антона Нада, Флорјаичич Ан-
тона Точе, Форназарич Леополда Миро, Фортуна 
Франца Фпанц, Ерпц Јожета Винко. Frohlich Ма-
tevza .Тапет, Фтичар Антона Антон, Габер Франца 
Фоанц, Гареб Ивана Иван, Габоовец Јакоба Силво, 
Гајсер Павла Мирко, Галичич Јанеза Славко, Гар-
вас Антона Антон, Газрода Алојза Вид, Голоб 
Адолфа Франц, Голоб-Маролт Франца Милка, 
Горељак Јосипа Милан. Госник-Племељ Михаела 
Франц, Госпођиначки Душана Боанислав, Грабнер 
Филипа "Чили. Г^<тч Адела ^хмед, Гоегосович Мије 
Јосип. Гпегопеи Ивана Расђпел, Грегорин Јанка 
Напија, .Гпгглц-ПГмуц Ато^з? Ернестггна, Грљ-Јеле-
но Грего-^ч Фоанцка. Гомич-Мептко Филипа Фгјзн-
цка, Гплбел-ник ЧТожета Јоже. Гпобелник-Ранчигај 
Ипаип Вггта, Гпохап Форине Антсхн. Гпочар Физи-
ци Kbpian, Гром Игнзпа Ииоил, Грошељ Јожета 
Павел, Грум Јожета Рудолф: 

Хаце-Добровник Силвестера Марија, Хитер 
Власте Болеслав, Хладних ИваЕт Иван, Хобич-Ра-
тајц Алојза Ангела, Хочевар Франца Фрањо, 
Хохњец Марка Вилијем, Хорват Карела Валентин, 
Хршум Стјепана Новица, Хрвацки Франца Мари-
јан, Хумерца Јанка Јанез, Игнашченко-Јоже Си-
мона Розалија, Јан-Демшар Душана Рената, Јарц 
Алојза Вида, Јарнович Франца Милена, Јаух Фран-
ца Мартин, Јерај-Метелко Јожета Аница, Јермам 
Антона Винко, Јерант Јанеза Иван, Јерич-Трчко 
Терезије Нежка, Језерник-Југ Антона Марија, 
Јошт Игнаца Игнац* Јуванчич Лудвика Јанез; 

Кадиш-Матевжа Винко, Канте Јожета Јоже, 
Каплан-Микулич Франца Људмила, Капус Јанеза 
Славко, Кастелиц Јанеза Јоже, Кастелиц Јанеза 
Карло. Кастелиц Петра Стане, Керман Штефана 
"Јоже, Кермељ Франца Антон, Керн Антона Ан-
тон, Кержич Ивана Симон, Клачар-Лазар Августа 
Марија, Клајдер Јожета Лудвик, Клеменчич Цр-
наца Јоже, Клеменчич Ивана Јоже, Кнез-Фрзнцл 
Антонија, Кордиш-Божич Алојза Елизабета, Когов-
шек Матије Франц, Копривник-Поточник Јанеза 
Иванка, Коренчан Франца Здравко, Корент Франца 
Вили, Корес Михаела Симон, Кос-Фаттори Алфија 
Аделина, Косец Алојза Алојз, Косем Франца Еди, 
Косин Мухаела Франц, Костеви Антона Иван, Кош-
ник Петера Јоже. Кошњек Мартина Јернеј, Кошто-
мај Ивана Јернеј, Ковачич Јанеза Aeitoh, Козлевчар 
Јожета Антон, Козмељ-Кокаљ Ивана Изидора, Кра-
шовец-Каналец Јакоба Ива, Кравања Антона Мир-
ко. Кремпл Антона Франц. Кривец Луцијана Јоже, 
Кривец-Мушич Јожета Марија, Крошељ Јанеза 
Јоже, Крнц Фердинанда Фердинанд. Куковец Мир-
ка Фердинанд. Кумер Франца Антон, Купец-Ромих 
Франца Мари1а. Курсар Антона Томислав. Кутоша 
Александра Олга: 

Лах-Селин Антона Олга, Лакнер Петра Цирил, 
Лаврич Франца Франц, Лазански Мартина Михаел, 
Лебан-Ротовник Ивана Силва, Ледник-Авсец 
Франца Аница, Ликер Петера Сречко. Ликозар Ја-
коба Јела, Лончарек-Бевц Антона Мојца, Лускар 
Јожефа Макс, Мачек-Пестер Валентина Марија, 
Мајхен Андреја Антонија. Мајхеншек Антона Вин-
ко, Мали Франца Адалберт, Малус Августа Нико-
лај, Мариншек Алојза Станислав, Маркич Андре-
ја Цирил, Маркута Франца Франц, Маткович-По-
точник Франца Ангела, Маурич Ивана Иван. Ма-
зеј Алојза Виктор, Мази Едварда Даворин, Мазник 
Алојз,. Махле-Скубић Јожефа Марија Амалија, 
Менарт-Фабјанчич Јосипа Росана, Межек Антона 
Мирко, Милициски-Черф Јанеза Вида. Мировић 
Милета Миливоје. Митрович-Духовник Мелхиора 
Марјета, Млакар-Комар Макса Андреј^, Мочнигс-
Племељ Ловренца Франчишка, Моижон Франца 
Франц, Можина Ивана Јоже, Мрак-Штанцар Лов-
ре Павла, Мравље Милана Душан, Мрзликар Ива-
на Иван. Муби-Муби Франца Марта. Мулеј Јоже-
та Јоже. Мурко Франца Конрад: 

Набергој-Долиишек Јожета N Марта, Неделко-
-Хаме Мартина Розина, Некреп Ивана Јоже, Но-
сач-Онзелц Мартина Јожица, Новак-Новак Фран-
ца Марија, Nussdorfer Bruna Bruno, Обид Цирила 
Цирил, Облак Цирил а Метод, Облак Јожета Петер, 
Ограјеншек Рудолфа Здравко, Огрис-Огрис Фран-
ца Францка, Онич Франца Франц, Опрчкал Ште-
т а н а Јоже, Пахор Јожета Марјан. Па јек Вален-
тина Винко, Пангерц Михаела Томаж, Павц Ма-
тевжа Франц, Павлин Антона Фрањо, Печар Фе-
ликса Марија, Печовник Франца Р1ван, Пенко 
Франца Фоанп, Пеочич Јанеза Винко, Пере-Ајтник 
Михаела Јожефа, Пернуш-Легар Луке Лојзка, Пе-
тан Франца Ју ст и. Петак Макса Богомир, Петелин-
шек Ивона Иван, Петеплин-Жилавец Мартина Ма-
рија, Петрич Јожета Јоже. Петрич-Пунцер Ивана 
Марјанча, Пездирц-Ренко Франца Пепца, Плано-
-Тратап Даниела Богомила, Пирнаг Мартина Мар-
тин, Пириш Виде Иван; 
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Пискерник Јакоба Јоже, Планиншек Франца 
Франц, Подајт-Завршник Антона Марија, Подгор-
ице^ Франца Андреј. Подлееник Штефан а Марјан, 
Лодлогар Јанеза Антон, Подобникар Матевл^а 
Иван, Покелше« Франчишка Карел, Pors-Kuzma 
Ivana Anica, Посега Марије Едвард, Поточник 
Мв ана Антонија, . Пот очник Антона Иван, Повше-
-Орожен Ивана Нада, Преац Јанка Јанко, Прелог 
Ивана Станко, Прескар Франца Јоже, Приможнћ 
Михаела Јапи, Пучи ик Антона Антон, Пухан Јане-
за Јоже, Пунчох Цирила Метод, Пунграчич Фер-
динанда Максимилијан; 

Раданович Обрада Бошко, Раданович Николе 
Никола, Радмиловлч Стеве Драган, Рај гл Франца 
Маке, Рајх Алојза Јанко , Ра ј ниш Бруна Карел, 
Ракита Шпира Грујо, Рамшак Франца Виктор, Ра-
ла јин Петера Неделко, Рашкович Луке Флоренцо, 
Ратеј Антона Јоже, Решек Винка Винко, Реберпак 
Антона Игнац, Ремиц Адолфа Марјан, Резка-Ро-
рич Антона Зупан, Робин Ивана Иван, Ројц Мар-
тина Иван, Рој ко Франца Франц, Ром их Антона 
Мартин, Росич-Долинар Јурија Марјанча, Росина 
Јожета Мира, Розина Франца Франц, Розман Јо-
жета Јоже, Рожанбергер-Рудолф Алојза Силва, 
Рус Јожета Јакоб, Рутар-Кариж Јурија Мара, Ру-
тар Петера Петер; 

Сајовиц Јожета Павла, Седеј Виктора Иван 
Селчан-Зорко Јожета Ана, Симић-Вречко Франца 
Златија, Симонич Ивана Алојз, Ситар-Павлич Бла-
жа Марија, Слапар Августа Драго, Слапар-Штрос 
Франца Францка, Слоњшак Људевита Мартин, 
Смиљанић Ву је Стеван, Снедиц Јанеза Јоже, Сок-
лпч Антона Јоже, Сович Антона Антон, Стамеико-
вич-Зупан Антона Марија. Стебловник-Франц Јо-
жефа Пепца, Стојко Марије Антон, Столар Фран-
ца Франц, Строжер Франца Макс, Строжер-Кре-
гар Антона Милка, Студен Алојза Блаж, Сушних 
Ивана Јанез, Сушник-Мачек Јожета Марија; 

Шетрајчич Тереције Хенрик, Шеверкар Јоже-
та Мајда, Шкафар Игнаца Адолф, Шкоф иц Цури-
ла Иван, Шкофиц Франца Петер, Ш муп-Подобних 
Матевжа Ида, Шпацапан Леополда Винко, Шпаро-
вец-Узар Петера Марјета, Шпенко-Заплотник Јо-
жета Марија, Шпирајц Јожефа Иван, Штефе-Нег-
лич Јанеза Катарина, Штеинер Јожега Аница, 
Штибељ-Слабе Авгуштина Мартина, Сторман Јо-
жефа Иван, Штраус Станета Стане, 1Нулер-111у-
пергер Јожета Јожица, Шпигел* Мартина Марјан, 
Табар-Видиц Јанеза Марта, Таборски-Брегар Ј1ов-
роте Даница, Текавц-Карнекар Франца Јустина, 
Темент Антона Инсе, Томан Франца Антон, Тома-
жич-Врбанчич Јожета Марија, Томажин Јанеза 
Франц, Тони Јакоба Франц, Торкар Луке Иван, 
Травен Јанеза Антон, Трелц-Кончан Франца Ани-
ца, Тробина Франца Јакоб, Туш ек Ивана Карел; 

Урбанц Алојза Алојз, Урисек Јожета Дими-
триј, Ус Јакоба Виктор, Васа Франца Бранко, 
Вашл Антона Иван, Верган Антона Роман, Верлич 
Августина Конрад, Верстовшек Зденка Игор, Ве-
селич Петера Антон, Вићентић Миладина Душан, 
Видович-Удович Јанеза Марија, Витанц-Зорко Ан-
тона Ана, Водник Франца Мирко, Водњов Станис-
лава Марија, Водовник Марије Винко, Вогрин Фе-
ликса Јоже, Волер Розалије Иван, Волк-Корен Јо-
жета Марија, Новк Михе Јанко, Врабец-Мурн Ру-
долфа Вида, Вречич-Брулц Франца Антонија, .Вр-
ховец Грегора Регина, Врховник Франца Казимир, 
Вучко Антона Станислав; 

Задра вец Густава Иван, Завршиш*-Поточник 
Јожета Ачгелца, Здешар Јанеза Јоже, Зелникар 
Алојза Франц, Земља к-Ома х не Карела Аница, 
Зупан Јанеза Штефан, Зупанц Антона Антон, Ж а -
берл Франца Андреј, Жагар Франца Марија, Ж а -
к*\гб Франца Венцеслав, Жемва-Ибовник Томажа 
Мавија, Жганк Јакоба Адам, Жиберт Јанеза Ја -
коб. Живин Живка Војислав, Жлендер Франца 
Драгомир, Жнидаршич Јеж ета Јулијан, Жунич-

-Мозетич Франца Лавренка, Жупевец Алојза Алек-
сандар; 

— за заслуги во развивањето и реализирање-
то на концепцијата на општонародната обдрана и 
за успеси во подигањето на воено-стручното знае-
ње и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бедешс Јожета Јоже, Дрновшек Рихарда Ве-
заним, Дух ЈоЈкета Јоже, Фијавж Јол^ета Емил, 
Голоб Антона Антон, Ивник Антона Антон, Јур-
хар Франца Едвард, Летења Франца Владимир, 
Млакар Јожета Виктор, Ра ј ек Едварда Чртомир, 
Рус Јожета Виктор, Соршак Франца Макс, Сотлер 
Коци јана Алекса ндер, Жичкар Винка Јанез; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
»Банич Ивана Иван, Еедекович Леополда Лео-

полд, Биртич Матије Јанез, Бохинц Филипа Филип, 
Buchwald Janeza Janez, Булатовић Радоње Мила-
дин, Булович Ђуре Никола, Франс Јожета Павле, 
Гербајс Јанеза Матија, Хојзан-ЛипаѕЈОВИЧ Павела 
Недељка, Јакин Ивана Иван, Јан-Хрибаршек Тере-
зије Мија, Језерник Франца Иван, Кокол-Подгор-
шек Карла Ана-Марија, Копач Франца Лудвик, 
Кербер Јожефа Карел-Винценц, Косец Петра Јо-
же, Котник-Балох Франца Магдалена, Крајшек 
Ладислава Миран, Крулец Франца Даница; 

Ледник Залка Марјан, Логар Карла Марко, Лу-
беј Јожета Марјан, Маззуцато Пиетра фу Ромео, 
Миколетич Ивана Ернест, Милич Васе Вечислав, 
Мраз Рудолфа Францка, Облак-Дешман Станис-
лава Марија, Ома« Михаела Лидија, Ошлај Ште-
фана Франц, Пфеифер-Урањек Штефана Штеф-
ка, Плевчак Франца Франц, Покори Јожета Јоже, 
Ризман Алојза Антон, Робек Михаела Михаел. Ројс 
Франца Маринка, Савец Максимилијана Херман, 
Стеле-Копитар Ивана Ана, Шолар Јол?ета Јоже, 
Вршец Ивана Милан, Закрајшек-Миркович- Ми-
лана Мира, Жагар Отона Ото; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

. СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алексић Пере Владимир, Аубрехт-Виденшек 

Људмила Марјета, Авгуштинчич Алојза Алојз, 
Бабшек Ивана Јоже Павел, Бајд Марије Карел, 
Баш Антона Стане, Бергота-Хабе Сречка Марија 
Блашко Рихарда Ангел; Боготај-Когеј Антона Ви-
да, Божич Лазара Богомил, Божич-Дмејак Антона 
Марија, Брезник Франца Јожеф, Брумен-Седлар 
Јулијана Павла, Чакш-Цвикл Мартина Аница, Ча-
гер-Чож Ивана Штефанија, Чебуљ Антона Антон, 
Челик Јанеза Павле, Дагарин-Горехц Феликса Ма-
рија, Данко Флоријан^ Леополд, Добник-Жнидар 
Карела Марјана, Добрила Винка Јелка, Добришек-
-Берглез Розалије Мар јета, Доминко Штефана Ци-
рил, Дражумерич-Видие Јанеза Милка, Ерчуљ-
-Слапничар Авгуштина Штефанија^ Ферјан Јанеза 
Петер, Фидершек Ивана Франц, Фрас Хехтл Лео-
на Каролина, Габрич-Кемперле Петера Штефани-
ја, Ферјан Јанеза Петер, Фидершек Ивана Франц, 
Фраус Хехтл Леона Каролина, Габрич--Кемперле 
Петера Штефанија, Гашпарич Андреја Андреј, Го-
ља Радована Јанез, * Горјуп-Флорјанчич Јернеј а 
Марија, Торник Франца Франц, Грамц Андреје 
Франц, Грегорчич-Когтивц Франца Ап гел ца,' 
Гренко-Голавшок Јожефа Ана, Гросек Антона Ан-
тон; 

Хајдарович Јосипа Јосип, Херцог Макса Јоже, 
Херголд Августа Изидоп, Хип Данила Томо. Хоче-
вар-Валеитич Антона Еда, Хорват Макса Франц, 
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Хорват Фрање Леонард, Хостеј Антона Антон, 
Хрен Трстењак Ивана Јулијана, Хрваски-Грего-
ринчић Виљема Розалија, Игњић Пере Марија, 
Исак Рудолфа Станислав, Ја тер Винка Антон, Јан-
ачковић Јожета 1 Марјан, Јазбец-Малус Црнаца 
Јустина. Јелен-Жганк Антона Јожица, Јелен-Кнез 
Ивана Људмила, Јереб Антона Рајко, Јерман-Ка-
лап Франца Иванка, Јовић Славка Миле, Јухарт-
-За јц Јожефа Марија, Кадинец Мартина Мартин, 
клинц-Шрот Зофина Романа, Кокаљ Франца Фран-
ци, Кокол Франца Франц, Корен-Чмак Леополда 
Ирена, Корент-Хрен Франца Дора, Кошир Франца 
Франца, Ковачич Конрада Борис, Крамар Јосипа 
Драго, Крепел-Облак Августа Марта, Кривиц Ан-
тона Терезија, Крмац-Домјо Јосипа Лаура; 

Лах-Видмајер Станислава Аница. Лах-Пирц 
Франца Марија. Ламбергар Славка Славко. Ле-
нарт Франца Мартин, Лукнер Бопшира Мирко, 
М ти Јанеза Франц, Матјашић-Шадл Августа Ма-
рија, Микељ-Живковић Драгутина Николета, Ми-
ложич Мартина Мартин, Млинар Нежка Франц, 
Мохорчич Ивана Иван, Мухамедагич Сулејмана 
Фикрет, Мулин Јожета Јоже, Мунда Ивана Мар-
тин. Муних-Погачник Јанеза Људмила, Нановски 
Јожефа Иван, Нограшек Антона Карел, Омладич-
-Уратник Ивана Ивица, Омрзел-Стопар Августа 
Хелена, Онишак Франца Анто«, Пантович Милу-
тина Радивоје, Переида Хаиза Сулејман, Пергар-
-Еозетич Ивана Марија, Плех Франца Јоже, Полак 
Милослава Мирослав, Прапер Јожета Отокар. Пре-
скап-Берда јс Станислава Фанија ; 

Рацман Јожета Јоже, Ранчигај-Чретник А-
полог-тија Ида, Ратник-Чарман Антона Јожица 
Разингео Јанеза Станислав. Рецек ФранЦГГФранц, 
Ризмалт-Жнидар Макса Хелена, Робиншчак 
РудочгНа Иванка. Розман Јанка Владо, Си-
тар Ивана Франц. Смрекар-Блатник Франца Хе-
лена. Сок Франца Бранко. Сопчич Леополда Алојз, 
Спонза Елена ди Ангело Гиуришш, Стане-Демшар 
Игнаиа Антонија Старе Алојза Франц. Стефанич-
-^Тесник Јосипа Луииона. Страховник-Јелен Ивана 
Маоита. С^ј<кович Меде Исак, Шавор^а-Шппшша 
Ф и н а л а Милина, Шебарт Фоање Мирослав. Шкоф 
Јожета Јрж^сђ. Шпец-Антлога Франца Јерица, 
Штпатхар И^дна Албин: 

^атште-п Јанеза Франц. Тавчар-Полак Ивана 
И в а ^ а , Тпбежник Антонија Јоже, Веленик-Депча 
Албина Милена. Венчај део Јожефа Јоже-Петер, 
Вистан Фплчпа Боипан Вогринчич Штована Јоже, 
Вохонник-Напакс Валентина Теоез^Иа. Заттравен 
Антона АтјТОЧ. Змрзл^к Матета Матеј. Зупан Јоже-
фу Јожегћ. Зупанц Фоантта Фо^нц, Жепич Јакоба 
Фоанц, Жигон Антона Владимио Жив^п иипила 
W-̂ oxin Жнидер Карела Јоже, Жунчч Александра 
Слободан* 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

со МЕДАЛ ЗА вотти ЗАСЛУГИ 
Анжич. Франца Борис, Берин Николе Илија, 

Брлан Јанеза Франц, Церквеник Франца Бајач, 
Циглперман Станета Стане, Фајфар Јакоба Франц, 
Голоб Антона Франци, Хити Виктора Змагослав, 
Хити Карела Драго. Јерше Виктора Змагослав, Ке-
рец Хелене Феликс. Кузмин Константина Алек-
сандер, Личар Антона Павле, Пасквале Леополда 
Мартин, Пестатор Мартина Мартин, Пишек Михае-
ла Едвард, Подтуденшек Франца Марјан, Ремиц 
Јожета Марко, Робек Антона Јоже, Смркољ Дарка 
Дарко, Стерле Јанеза Јанез, Терпин Мирона Зденко, 
Вентури^ Алојза Алојз, Врабич Франца Франц, Вр-

тачник Јожета Јанез, Залетел Цирила Цирил, Жумер 
Сречка Јанез, Биндас Тео^цорја Иван; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
Новак Јустина Милан, Очак Цуре Иво, Радуљ 

Алексе Драгољуб, Шкрињар Алојза Марјан, Вид-
мар Валентина Валентин. 

бр. 45 
1 август 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

947. Одлука за условите под кои динарите 
остварени со давање услуги на дома-
шни лица во меѓународниот стоковен и 
патнички промет се пресметуваат како 
девизен прилив во 1980 година — — — 1849 

948. Одлука за определување на максимал-
ните цени односно тарифни ставови за 
превоз на стоки на пругите на југосло-
венските железници — — — — — — 1849 

949. Одлука за измена на Одлуката за условн-
и т е под кои можат да се користат и пла-
ќаат трошоците на претставништвата и 
делегатите во странство и другите трошо-
ци на работењето со странство — — — 1850 

950. Решение за утврдување на стоковниот 
контингент за увоз на сол за потребите 
на електролизата во 1980 година — — 1850 

951. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Sudden tsche 
Zeitung" — — _ — 1850 

852. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 1851 

953. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 1851 

954. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „International 
Herald Tribune" — — — — — — — 1851 

955. Правилник за стручната подготовка, ис-
питите и дозволите за работа на струч-
ниот персонал што врши работи од зна-
чење за безбедноста на воздушната пло-
видба — — — — — 1851 

956. Одлука за дополненија на Одлуката за 
^начинот и роковите за регистрирање и 
'евидентирање на кредитните работи со 

странство — — — — — — — — 1858 
957. Спогодба за промена на затечените цени 

за аеродромски услуги во внатрешниот 
воздушаен сообраќај — — — — — 1853 

Одлука за оцена на законитоста на член 4 
од ПраЕилникот за измени и дополнени-
ја на Правилникот за пописот (инвента-
рисувањето) на средствата и изворите на 
средствата — — — — . — — — — 1859 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите 
на тарифниот 6poi 2 од тарифата на ос-
новниот данок на промет — — — — 1859 

Исправка на Одлуката за формирање на це-
ните на одделни производи и услуги 
спрема условите на пазарот — — — 1860 

Одликувања — — — — — — — — — 1860 
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