
Петок, 11 јануари 1980 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 2 ГОД. XXXVI 

Цена на овај број е 36 динари. — 
Претплатата за 1980 година изнесува 
800 динари. - Редакција? Улица Јо-
вана Ристика бр. I Пошт. фах 226. — 
Телефони: централа 650 155; Уредни« 
п ј т в о 651 885; Служба за претплата 
651 732: Комерцијален ' сектор 651 671? 

Телекс 11756 

6. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 14 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со .член 12 на Законот за ста-
тистичките истражувања од интерес за целата земјак 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 26 декември 1979 година* донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА СТАТИС-
ТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕ-

ЛАТА ЗЕМЈА ЗА 1980 ГОДИНА 

1. Се утврдува Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за 1580 го-
дина, која содржи статистички истражувања што 
не се опфатени со Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за периодот 
од 1978 до 1982 година, како и измени и дополнени-
ја на статистичките истражувања опфатени со таа 
програма. 

2. Статистичките истражувања од .интерес за 
целата земја што ќе t e вршат во 1980 година ќе се 
финансираат според програмата од точка 1 на оваа 
одлука. 

3. Се одлагаат статистичките истражувања пред-
видени со Програмата на статистичките истражува-
ња од интерес за целата земја за периодот од 1978 
до 1982 година, содржани во одделите: Статистика 
на стопанските биланси — под реден број 4; Ста-
тистика на цените — под реден број 13; Статистика 
на трудот — под реден број 15 и Статистика на кул-
турата и уметноста — под реден број 22. 

4. Нема да се спроведуваат статистичките ис-
тражувања предвидени со Програмата на статисти-
чките истражувања од интерес за целата земја за 
периодот од 1978 до 1982 година, содржани во оддели-
те: Статистика на работењето на организациите на 
здружен труд и на другите организации и заедни-
ци — под редните броеви 5 и 11 и Статистика на 
цените — под реден број 23. 

5. Спроведувањето на статистичките истражува-
ња од точка 1 на оваа одлука и на статистичките ис-
тражувања, што според Одлуката за утврдување на 
Програмата на статистичките истражзгвања од инте-
рес за целата земја за периодот од 1978 до 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78) се вршат во 
1980 година, ќе се врши според тие програми. 

, в. Програмата на статистичките истражувања^ од 
интерес за целата земја за 1080 година претставува 
Составен дел на обаа одлука. * - ~ 

7, Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 225 ч 
26 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сдбранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевић-Арнееен, е. р. 

7. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, ИСПИТИТЕ И 
ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА НА * ЧЛЕНОВИТЕ НА 

ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат стручната 

подготовка, испитите и другите услови што мораат 
да ги исполнуваат членовите на екипаж на возду-
хоплов, и тоа: летачкиот персонал и помошниот 
персонал; начинот за проверување на нивната 
стручност, начинот за издавање дозвола за работа, 
како и работите што тие лица можат да ги вршат. 

Член 2 
Работите на летачкиот персонал, како и работи-

те на помошниот персонал на воздухоплов, можат 
да ги вршат полнолетни лица, што во поглед на стр-
учната подготовка и времето поминато на определе-
ни работи ги исполнуваат условите пропишани со 
овој правилник и имаат дозвола за работа. 

Работите на пилот на едрилица можат да ги вр-
шат и постари малолетни лица под условите пропи-
шани со овој правилник. 

Член 3 
Лицето што ги врши работите на летачкиот пер-

сонал и на помошниот персонал на воздухоплов, по-
крај условите од член 2 на овој правилник, мора да 
ги исполнува и пропишаните здравствени услови. 
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Член 4 
Лицето што се обучувала вршење на работите 

од член 2 на овој правилник е ученик или приправ-
ник и тие работи може да ги врши само под надзор на 
лице што има важечка дозвола за работа за врше-
ње на определени стручни работи, односно за врше-
ње на посебни работи, освен лицата што вршат обу-
ка на земја (обука на радионавигациони уреда за 
симулирано летање и теориска обука). 

За вршење на определена стручна работа, уче-
никот се обучува во определени училишта, односно 
училишни центри. 

Ученикот за спортски пилот, пилот на едрилица 
и балон како и наставниците за спортско летање се 
обучуваат во училишните центри и организациите 
на Воздухопловниот сојуз на Југославија. 

Приправникот е лице што има важечка дозвола 
за работа за вршење на определена стручна работа, 
а кое се обучува за Ершење на друга определена 
стручна работа или се обучува за вршење на посеб-
на работа. 

Член 5 
Ученикот што се обучува за вршење на опреде-

лени стручни работи на воздухоплов мора да биде 
запишан во книгата на учениците на училиштето 
или училишниот центар, односно на организацијата 
да Воздухопловниот сојуз на Југославија во која се 
обучува. 

Приправникот што се обучува за вршење на дру-
га определена стручна работа или за вршење на по-
себна работа мора да биде запишан во книгата на 
приправниците на училиштето или училишниот цен-
тар, односно на организацијата на Воздухопловниот 
сојуз на Југославија. 

Во книгата на учениците, односно во книгата на 
приправниците се внесуваат податоци за: ученикот, 
односно приправникот, здравствената состојба на 
ученикот, односно приправникот, наетавнихот што 
ја врши обукатаЈ положените испити и степенот на 
обученоста, како и за видот на работите за кои се 
обучува ученикот односно приправникот. 

Член в 
На лицето што ги исполнува здравствените и 

други услови пропишани со овој правилник и што 
ќе положи испит за вршење на определени 
стручни работи му се издава дозвола за работа за 
самостојно вршење на тие работи. 

Ако лицето од став 1 на овој член положи по-
себен испит за вршење на посебни работи, во важеч-
ката дозвола за работа се запишува дека може са-
мостојно да врши и посебни работи за кои положи-
ло посебен испит. 

Лицето што има дозвола за работа за вршење на 
определени стручни работи на воздухоплов може да 
врши и посебни работ:!, ако положи посебен испит 
за вршење на тие работи и ако му е тоа запишано 
во важечката дозвола за работа. 

Член 7 
Работите на летачки персонал и на- помошен 

персонал во воздухоплов, на наставник и на инс-
труктор се: управување со воздухоплов, помошни 
работа во воздухоплов за време на летот, обука 
но летањето, надзор над извршувањето на летачката 
задача за време на обуката и проверување на стру-
чноста, грижење за безбедноста на патниците и ве-
рификација на радионавигационите уреди. 

/ 

Член 8 
Одделните изрази, употребени во овој правил-

ник, ги имаат следните значења: 

1) самостојно летање е летање што самостојно 
го врши пилот на воздухоплов со воздухоплов за 
кој со пропие е предвиден еден пилот, или летање 
на прв пилот со воздухоплов за кој со пропис е 
предвидено најмалку два пилота* или летање на на-
ставник, односно на инструктор по летање што вр-
ши обука и проверување на стручноста на екипажот 
на воздухоплов; 

2) ноќно летање е времето поминато во лет 
што почнува половина час по заоѓањето на сонцето, 
односно што завршува половина час пред излегува-
њето на сонцето; 

летање со дупли, односно удвоени команди е 
управување со воздухоплов во својство на ученик 
или приправник, заради обука, тренажа или извр-
шување на летачка задача под надзор на наставник 
или инструктор по летање; 

4). време на летање според правилата за инстру-
ментално летање (IFR) е вкупното време на летање 
со помош на инструменти под метеоролошки услови 
за инструментално летање (IMC) или под покривка 
заради обука или проверување на стручноста, со ко-
ристење на радионавигациони уреди, односно секое 
летање во воздушниот сообраќај; 

5) линиско летање е меѓуаеродромско^ летање во 
редовен или нередовен воздушен сообраќај; 

6) летање на долги линии е меѓу аеродромско ле-
тање преку големи пространства, за кое е неопход-
но користење на средства за навигација со голем 
досег; 

7) пилот е лице што управува со воздухоплов и 
што е одговорно за неговата безбедност; 

8) прв пилот е лице што, на воздухоплов за кој 
се пропишани два пилота, управува со воздухоплов 
од левото седиште и може да биде определен да вр-
ши должност на водач на воздухоплов; 

9) втор пилот е лице што, на воздухоплов за 
ко} се пропишани најмалку два пилота, врши опре-
делени стручни работи од својот делокруг; 

10) тип на воздухоплов е воздухоплов што има 
слични конструктивни, аеродинамични и маневарски 
особини, заеднички за повеќе воздухоплови. 

II. ЛЕТАЧКИ ПЕРСОНАЛ 

Спортски пилоти 
1. Пилот на едрилица 

Член 9 
Со едрилица може да управува спортски пилот 

што има завршено обука за пилот на едрилица; нај -
малку 30 часови самостојно летање на едрилица, 
положен испит за пилот на едрилица и писмена со-
гласност од родителите ако лицето не е полнолетно. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
со едрилица може да управува лице кое има дозво-
ла за работа на спортски пилот на авион, завршена 
обука за пилот на едрилица и најмалку 10 часови 
самостојно летање на едрилица и положен испит за 
пилот на едрилица. 

Член 10 
Испитот за пилот на едрилица се состои од тео-

риски и практичен дел. 
Градивото за програ?лата за полагање на теори-

скиот дел на испитот опфаќа: 
1) теорија на летањето (основи на аеродинамика-

та, основи i-a механиката, летањето, основи на ста-
билноста и управливоста ити.); 
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2) воздухопловна навигација; 
3) радиофонија; 
4) воздухопловна метеорологија; 
5) познавање на конструкцијата и материјалот 

од кој се изработува едрилицата; 
6) воздухопловни прописи; 
7) познавање на својствата на падобранот и на 

неговата употреба. 
Практичниот дел на испитот е проверување на 

стручното знаење и способноста за безбедно упра-
вување со едрилица во текот на летот. 

Член 11 , 
Врз основа на дозволата, пилотот на едрилица: 

самостојно лета дење под услови на видливост на 
повеќе типови едри лици за кои е обучен; лета ноќе, 
ако е за тоа обучен а немал прекинување во ноќното 
летање подолго од 6С дена; лета во облаци, ако е за 
тоа обучен и има најмалку 10 часови летање без 
надворешна видливост, од што најмногу 5 часови 
летање со симулирани уреди; учествува на возду-
хопловни јавни приредби и натпреварувања во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и во странство, ако има најмалку 100 часови само-
стојно летање, од што 10 часови летање на типот на 
едрилицата со која учествува на јавната приредба 
или натпреварувањето. 

Член 12 
Барање за продолжување на рокот на важењето 

на дозвола на пилот на едрилица може да поднесе 
имателот на таа дозвола кој во моментот на про-
должувањето на рокот на важењето на дозволата за 
работа ги исполнува здравствените услови, ако има 
најмалку 10 часови летање, од што по 5 часови са-
мостојно летање во секоја година од важењето на 
дозволата и кој при проверувањето на стручноста 
покажал задоволувачки успех. 

2. Спортски пилот на авион и хеликоптер 

Член 13 
Со авион може да управува спортски пилот кој 

има завршено обука за спортски пилот, најмалку 35 
часови самостојно летање со авион, од што најмалку 
5 часови самостојно меѓуаеродромско летање, со сле-
тувања на три различни аеродроми, и положен ис-
пит за спортски пилот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, со авион може да управува лице кое има доз-
вола за работа на пилот на едрилица ако има за-
вршено обука за спортски пилот, најмалку 25 часо-
ви самостојно летање со аBPIOH, ОД ШТО најмалку 5 
часови самостојно меѓуаеродромеко летање со сле-
тувања на три различни аеродроми, и положен 
стручен испит за спортски пилот. 

Член 14 
Испитот за спортски пилот се состои од теори-

ски и практичен дел. 
Градивото за програмата за полагање на теори-

скиот дел од испитот опфаќа: 
1) теорија на летањето; 
2) воздухопловни конструкции; 
3) системи на воздухоплови; 
4) воздухопловни погонски групи; 
5) воздухопловни инструменти; 

в) воздухопловна навигација; 
7) радиофонија; 
8) воздухопловна метеорологија; 
9) воздухопловни прописи; 
10) експлоатација на ваздухоплови и принудни 

постапки. 
Ако кандидатот за спортски пилот поседува ва* 

жечка дозвола на пилот на едрилица, нема да $ 
полага предметот од точка 7 став 2 на овој член. 

Практичниот дел од испитот е проверување НЈ, 
стручното знаење и оспособеноста за безбедно упра* 
вување со авионот во текот на летот. 

Член 15 
Врз основа на дозволата, спортскиот пилот: са-

мостојно управува со авион дење во услови на вид-
ливост, без право на превоз на патници, со едномо-
торен авион со тежина до 1500 kg за кој е обучен, 
односно со едномоторен авион со тежина над 1500 kg 
ако положил посебен стручен испит за летање со 
определен тип авион; учествува на јавни воздухо-
пловни приредби и натпреварувања во Југославија, 
ако има најмалку 100 часови самостојно летање, а во 
странство — најмалку 150 часови самостојно летање; 
превезува други лица, освен патници, ако има нај-
малку 100 часови самостојно летање, од што најмал-
ку. 5 часови самостојно летање со соодветен тип 
авион; врши влеча на едрилица, ако има најмалку 
70 часови летање, од што најмалку 5 часови само-
стојно летање со соодветен тип авион и ако е за тоа 
обучен, односно ако има најмалку 50 часови само-
стојно летање и положен посебен испит за наставник 
по е дрил илирство; врши исфрлање на падобранци, 
фрлање на летоци и влеча на транспарент! за неко-
мерцијални цели, ако има најмалку 100 часови са-
мостојно летање и ако е за тоа обучен; лета со ави-
он во контролиран воздушен простор, ако има поло-
жен посебен стручен испит за користење на радио-
навигациони средства, лета ноќе во зоната на спорт-
ски аеродром, ако е за то$ обучен и ако прекинува-
њето во ноќното летање не му траело подолго од 45 
дена; лета ноќе во метеоролошки услови за визуел-
но летање во реонот на аеродромот, ако има поло-
жено посебен испит за користење на радионавига-
циони средства и има најмалку 5 часови самостојна 
ноќно летање; врши и други видови летања ако за 
тоа има положен посебен испит. 

Член 16 
Барање за продолжување на рокот на важење-

то на дозволата на спортски пилот може да поднесе 
имателот на таа дозвола кој во моментот на продол-
жувањето на рокот на важењето на дозволата ги 
исполнува здравствените услови, кој има најмалку 
10 часови летање, од што секоја година во рокот на 
важењето на дозволата најмалку по 5 часови само-
стојно летање со авион и кој, при проверувањето на 
стручноста, покажал задоволувачки успех. 

Член 17 
Со хеликоптер може да управува спортски пи-

лот на хеликоптер кој има: завршена обука за 
спортски пилот на хеликоптер; најмалку 40 часови 
летање со хеликоптер, од што најмалку 20 часови 
самостојно летање; најмалку 3 самостојни прелету-
вања на три терени; најмалку едно слетување и ед-
но полетување од терен со надморска височина над 
1000 m и положен испит за спортски пилот на хели-
коптер. 

Ако спортски пилот на хеликоптер има дозвола" 
За работа на спортски пилот на авион или дозвола 
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од повисок ранг, наместо 40 часови летање со хели-
коптер можат да му се признаат 25 часови летање со 
хеликоптер, од што мора да има најмалку 15 часови 
самостојно летање со хеликоптер. 

Член 16 
Испитот за спортски пилот на хеликоптер се 

состои од теориски и практичен дел. 
Градивото за програмата за полагање на теори-

скиот дел од испитот опфаќа: 
• 1) теорија на летањето (посебно лет на хели-

коптер и ротор); 
2) воздухопловни конструкции (посебно кон-

' струкциите на хеликоптери); 
3) системи на воздухоплови (посебно системите 

на хеликоптери); 
4) воздухопловни погонски групи (посебно по-

ниските групи на хеликоптери); 
5) воздухопловни инструменти; 
6) воздухопловна навигација; 
7) воздухопловна метеорологија; 
8)«радиофонија; 
9) воздухопловни прописи; 
10) експлоатација на хеликоптери и принудни 

постапки. 
Практичниот дел на испитот е проверување на 

стручното знаење и оспособеноста за безбедно упра-
вување со хеликоптер за време на летот. 

Член 19 
Врз основа на дозволата, спортскиот пилот на 

хеликоптер: самостојно управува со хеликоптер де-
ње под услови на видливост, без право на превоз на 
други лица, а по 75 часови самостојно летање со хе-
ликоптер и со право на превоз на други лица ако 
има најмалку 10. часови летање на соодветен тип 
хеликоптер; лета со хеликоптер ноќе ако е за тоа 
обучен а немал прекинување во ноќно летање подол-
го од 45 дена, врши исфрлање на падобранци ако има 
најмалку 100 часови самостојно летање со хеликоп-
тер, од што најмалку 10 ^часови самостојно летање 
со оној тип хеликоптер од кој врши исфрлање на 
падобранци и ако е за тоа обучен; лета со хеликоп-
тер во контролиран воздушен простор ако положил 
посебен испит за користење на радионавигациони 
средства; лета ноќе по правилата, за визуелно ле-
тање во реонот на аеродромот односно хелидромот 
ако положил посебен испит за користење на радио-

.навигациони средства и има најмалку 15 часови са-
мостојно летање со хеликоптер; учествува на воз-
духопловни- јавни приредби vt натпреварувања ако 
има најмалку 75 часови самостојно летање со хели-
коптер, а во странство — ако има најмалку 150 ча-
сови самостојно летање со хеликоптер. 

Член 20 
Барање за продолжување на рокот на важење-

то на дозволата на спортски пилот на хеликоптер 
може да поднесе имателот на таа дозвола кој во 
моментот на продолжувањето на рокот на важењето 
на дозволата ги исполнува здравствените услови, 
кој во текот на два периода од ло 12 месеци важе-
л е на дозволата има најмалку по Зв самостојни ле-
тови со хеликоптер и најмалку по 10 часови летања 
М кој при проверувањето на стручноста покажал за-
доволувачки успех. 

3. Пилот на слободен балон 

Член 21 
Со слободен балон може да управува пилот кој 

има завршено обука за пилот на слободен балон, 
најмалку осум извишувања во просечно траење од 
2 часа, од што шест под надзор на инструктор со 
едно извишување до 3:000 метри височина, и кој има 
положен испит за пилот на слободен балон. 

Член 22 
Испитот за пилот на слободен балон се состои од 

теориски и практичен дел. 
Градивото за програмата за полагање на теори-

скиот дел од испитот опфаќа: 
1) основи на теоријата на летањето и на аеро-

статиката која се применува во летањето на слобод-
ни балони; 

2) конструкции на балоиите и опремата; 
3) валонски инструменти; 
4) сметковна навигација; 
5) воздухопловни прописи; 
6) воздухопловна метеорологија; 
7) експлоатација на балони и принудни по-

стапки. 
Практичниот дел на стручниот испит е проверу-

вање на стручното знаење и оспособеноста за упра-
вување со балонот во текст на летот. 

Член 23 
Врз основа на дозволата, пилотот на слободен 

балон: самостојно лета дење во услови на видливост 
на балони; учествува на спортски приредби и нат-
преварувања ако има најмалку 50 часови самостој-
но летање, превезува други лица ако има најмалку 
100 часови летање; лета самостојно ноќе ако има 
најмалку 150 часови летање, од што најмалку 10 ча-
сови летање ноќе, или 5 извишувања со балон ноќе. 

Член 24 
Барање за продолжување на важењето на доз-

волата на пилот на слободен балон може да подне-
се имателот на таа дозвола кој во моментот на 
продолжувањето на рокот на дозволата ги испол-
нува здравствените услови, кој во текот на важе-
њето на дозволата имал најмалку три извишувања 
со балон или 5 часови летање со балон и кој при 
проверувањето на стручноста покажал задоволу-
вачки успех. 

4. Професионален пилот на авион и хеликоптер 

Член 25 
Со авион може да управува професионален пи-

лот кој има:.завршено воздухопловно училиште за 
професионален пилот; најмалку 200 часови летање 
со авион, од што најмалку 100 часови самостојно 
летање, а од тоа најмалку 40 часови самостојно 
маршрутно летање; најмалку 20 часови меѓу аеро-
дромско летање во контролиран воздушен простор 
со употреба на радионавигациони средства и нај-
малку , еден маршу тен лет подолг од 30 km 
со слетување на еден од попатните аеродроми, нај-
малку 5 часови летање без надворешна видливост, 
од што најмногу 2 часа летање со употреба на уре-
ди за симулирано летање; најмалку 5 часови ноќно 
летање и положен испит за вршење на работите 
на професионален пилот. 

Член 26 
Испитот за вршење на работите на професиона-

лен пилот на авио« се состои од теориски и прак-
тичен дел. 
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Градивото за програмата за полагаше на тео-
^-"жиот дел од испитот опфаќа: 

1) теорија на летањето; 
2) воздухопловни конструкции; 
3) системи на воздухоплови; 
4) воздухопловни погонски групи; 
5) воздухопловни инструменти; 
6) воздухопловна навигација; 
7) воздухопловна метеорологија; 
8) воздухопловни прописи; 
9) експлоатација на воздухоплови и принудни 

постапки; 
10) воздухопловна медицина; 
11) англиски јазик, со употреба на стандардни-

те меѓународни изрази на англиски јазик. 
Ако кандидатот пристапи кон испитот од став 

1 на овој член во рок од 120 дена од завршувањето 
на воздухопловно училиште, ќе ги полага само 
предметите наведени во точ. 8 и 9 од став 2 на овој 
член. 

Практичниот дел од испитот е проверување на 
стручното знаење и оспособеноста за * безбедно уп-
равување со авионот за време на летот. 

Член 27 
Врз основа на дозволата за работа, професио-

налниот пилот: врши работи во својство на пилот 
лета дење и ноќе во услови на видливост со сите 
типови авиони со тежина до 3.000 kg за кои е обу-
чен, односно со тежина до 5.700 kg ако положил 
посебен испит за летање со определен тип авион; 
во својство на прв пилот лета во воздушниот соо-
браќај, со право на превоз на патници, со авион 
со тежина до 5.700 kg, ако положил посебен испит 
за летање со определен тип авион и посебен испит 
за инструментално летање; во својство на втор пи-
лот лета во воздушниот сообраќај, со право на 
превоз на патници, со ^авиони со тежина до 60.000 
kg, ако положил посебен испит за летање со опре-
делен тип авион и посебен испит за инструментал-
ко летање; во својство на приправник за прв пилот 
лета во воздушниот сообраќај со авиони со тежина 
до 20.000 kg со право на превоз на патници, под 
надзор на .инструктор по летање а под услов еки-
пажот на авионот да е составен во согласност со 
прописите: врши авиотретирање на земјишни по-
вршини и лета заради трагање и спасување ако 
има најмалку 250 часови летање Со авион, од што 
најмалку 50 часови самостојно летање со определен 
тип авион и заради третирање на земјишни повр-
шини или трагање и спасување, како и ако има 
положен посебен испит за авиотретирање на зе-
мјишни површини или посебен испит за трагање и 
спасување со авион; врши и други посебни работи 
ако има за тоа положен посебен испит. 

Член 28 
Барање за продолжување на рокот на важење-

то на дозволата за работа на професионален пилот 
може да поднесе имателот на таа дозвола кој во 
моментот на продолжувањето на рокот на важење-
то на дозволата за работа ги исполнува здравстве-
ните услови и кој во текот на важењето на дозво-
лата за работа имал најмалку 15 часови летање, 
односно 30 часови летање ако лета на авиони на 
земјоделската авијација. 

Член 29 
со авион може да управува професионален пи-

лот од I класа кој има: важечка дозвола за работа 

на професионален пилот; положен посебен испит 
за инструмента лио летање; најмалку 1.200 часови 
и три години непрекинато летање во својство на 
професионален пилот во воздушниот сообраќај, од 
што најмалку 250 часови самостојно летање; нај-
малку 100 часови инструмента лио летање; најмалку 
50 часови ноќно летање и положен практичен дел 
од испитот за вршење ца работите на професиона-
лен пилот од I класа. 

Член 30 
Врз основа на дозволата за работа, професио-

налниот пилот од I класа ги 'врши: работите на прв 
пилот на сите типови авиони со тежина до 20.000 
kg БО воздушниот сообраќај ако положил посебен 
испит за летање со определен тип авион; работите 
на прв пилот на сите типови авиони до 60.000 kg 
без право на превоз на патници; работите на втор 
пилот на сите авиони за кои е предвиден втор пи-
лот, како^ и други посебни работи ако за тоа има 
положено посебен испит. 

Член 31 
Барање за продолжување на рокот на важење-

то на дозволата за работа на професионален пилот 
од I класа може да поднесе имателот на таа доз-
вола кој во моментот на продолжувањето на рокот 
на важењето на дозволата за работа ги исполнува 
здравствените услови и кој во текот на важењето 
на дозволата за работа имал најмалку 40 часови 
летање и најмалку 20 часови инструментално ле-
тање, од што не повеќе од 10 часови летање на ра-
диоелектронски уреди за симулирано летање. 

Член 32 
Со хеликоптер може да управува професиона-

лен пилот на хеликоптер кој има: завршено воз-
духопловно училиште за професионален пилот на 
хеликоптер; најмалку 200 часови летање со хели-
коптер, од што најмалку 100 часови самостојно ле-
тање; најмалку 10 самостојни прелетувања, од што 
најмалку две прелетувања во контролиран возду-
шен простор; најмалку 5 часови самостојно летање; 
најмалку 5 часови самостојно летање без надво-
решна видливост; најмалку едно летање на висо-
чина од над 1500 метри надморска височина, како 
и положен испит за вршење на работите на про-
фесионален пилот на хеликоптер. 

Ако професионалниот пилот на хеликоптер има 
дозвола на спортски пилот на авион, наместо 200 
часови летање со хеликоптер можат да му се при-
знаат 150 часови, од што мора да има најмалку 80 
часови самостојно летање со хеликоптер, а ако има 
дозвола за работа на професионален пилот на 
авион, наместо 200 часови летање со хеликоптер 
можат да му се признаат 100 часови, од што мора 
да има најмалку 50 часови самостојно летање со 
хеликоптер. 

Член 33 
Испитот за вршење на работите на професио-

нален пилот на хеликоптер се состои од теориски 
и практичен дел. 

Градивото за програмата за полагање на тео-
рискиот дел од испитот опфаќа: 

1} теорија на летањето, со посебен дел за ле-
тот на хеликоптерот (тежина, баланс, перфор-
манси) ; 

2) воздухопловни конструкции, со посебен дел 
за хеликоптери; 

3) системи на воздухоплови, со посебен дел за 
системите на хеликоптери; 
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4) воздухопловни погонски групи, со посебни 
делови за погонските групи на хеликоптери; 

5) воздухопловни инструменти; 
6) воздухопловна навигација; 
7) воздухопловна метеорологија; 
8) воздухопловни прописи; 
9) експлоатација' на хеликоптери и принудни 

постапки; 
10) воздухопловна медицина; 
И) англиски јазик, со употреба на стандардни-

те меѓународни изрази на англиски јазик. 
Ако кандидатот пристапи кон стручниот испит 

од став 1 на свој член во рок од 120 дена од денот 
на завршувањето на воздухопловното училиште, 
ќе ги полага само предметите наведени во точ. 8 и 9 
од став 2 на овој правилник. 

Практичниот дел од испитот е проверување на 
стручното знаење и оспособеноста за безбедно 
управување со хеликоптер за време на летањето. 

Член 34 
Врз основа ка дозволата за работа, префесио-

h-лниот Ш1лот на хеликоптер: ги врши работите 
на пилот на хеликоптер; лета дење и ноќе во свој-
ство на прв пилот, под услови на видливост, ОЈ 
сите типови на хеликоптери со тежина до 2.000 кg 
ако е за тоа обучен и со хеликоптери со тежина 
до 5.700 kg, ако положил посебен испит за летање 
со определен тип на воздухоплови; лета со хели-
коптер ноќе, ако е за тоа случен а немал прекинување 
во ноќното летање подолго од 45 дена; лета во 
својство на втор пилот на хеликоптер со тежина 
над 5.700 kg. ако положил посебен испит за лета-
ње со определен тип хеликоптер; лета со хеликоп-
тер во контролиран воздушен простор, ако поло-
жил посебен испит за користење на радиостаница; 
врши авиотретирање на земјишни површини ако 
има најмалку ЗОО часови летање со хеликоптер, од 
што 50 часови летање заради авиотретирање на 
земјишни површини, ако положил посебен испит 
за вршење на тие работи; лета со'хеликоптер за-
ради вршење на геолошки испитувања, снимања 
од воздух, вршење на служба на итна помош и ел., 
ако е за тоа обучен и има најмалку 10 часови ле-
тање со определен тип хеликоптер. 

Член 35 
Барање за продолжување на рокот на важе-

њето на дозволата за работа на професионален пи-
лот на хеликоптер може до поднесе имателот на 
таа дозвола кој во моментот на продолжувањето 
на рокот на важењето на дозволата за работа ги 
исполнува здравствените услови за работа, кој 
има најмалку 10 часови самостојно летање со хе-
ликоптер и кој при проверувањето на стручноста 
покажал задоволувачки успех. 

5. Сообраќаен пилот на авион и хеликоптер 

Член Зв 
Со авион може да управува сообраќаен пилот 

Кој има: важечка дозвола за работа на професио--
нален пилот од I класа; завршена обука за соо-
браќаен пилот; најмалку 2.000 часови летање, 
од што најмалку 250 часови самостојно летање 
во својство на водач на воздухоплов или нај-
малку 250 часови летање во СВОЈСТВО на при-
правник за водач на воздухоплов под надзор на 
инструктор по летање во воздушниот сообраќај; 

најмалку 6 години непрекинато летање во воздуш-
ниот сообраќај или 8 години непрекинато 
од што најмалку 4 години во^^оздадатдатзг Сообра-
ќа j и положен испит чза вршење на работите на 
сообраќаен пилот. 

Член 37 
Испитот за вршење на работите на сообраќаен 

пилот на авион се состои од теориски и практичен 
дел. 

Градивото за програмата за полагање на тео-
рискиот дел од испитот опфаќа: 

I) теорија на летањето; 
. 2) Е о з ду х оп л о ви и конструкции и познавање на 

типовите воздухоплови; 
3) системи на воздухопловите; 
4) воздухопловни погонски групи; 
5) воздухопловни инструменти; 
6) воздухопловна навигација; 
7) воздухопловна метеорологија; 
8) воздухопловни прописи; 
9) организација на летањето и сообраќајот; i 
10) оптоварување и биланс на воздухопловот; 
II) експлоатација на воздухоплови и принуд-

ни постапки; 
12) воздухопловна медицина; 
13) англиски јазик виши степен, со употреба 

на стандардните меѓународни изрази на англиски, 
јазик. 

Практичниот дел на испитот е проверување на 
стручното знаење и оспособеноста за безбедно 
управување со авионот во текот на летот. 

Член 38 
Врз основа на дозволата за работа, сообраќај-

ниот пилот: ги врши работите на професионален 
пилот, на професионален пилот од I класа и на 
сообраќаен пилот на сите типови авиони. 

Член 39 
Барање за продолжување на рокот на важе-

њето на дозволата за работа на сообраќаен пилот 
може да поднесе имателот на таа дозвола кој ЕО 
моментот на продолжувањето на рокот на важењето 
на дозволата за работа ги исполнува здравствени-
те услови и кој во текот на важењето на дозвола-
та за работа имал најмалку 50 часови летање, од 
што најмалку 20 часови инструментално летање, 
а од тоа повеќе од 10 часови летање.со помош на 
радиоелектронски уреди за симулирано летање. 

Член 40 
Со хеликоптер може да управува сообраќаен 

пилот на хеликоптер кој има важечка дозвола за 
работа на професионален пилот на хеликоптер; 
завршена обука за сообраќаен пилот на хеликоп-
тер; најмалку 1000 часови летање со хеликоптер, 
од што најмалку ЗОО часови самостојно летање во 
својство на водач на воздухоплов; најмалку 50 ча-
сови ин етру ментално и најмалку 100 часови ноќ-
но летање; положен посебен испит за инструмен-
тално летање и положен испит за вршење на ра-
ботите на сообраќаен пилот на хеликоптер. 

Ако приправник на сообраќаен пилот на хели-
коптер има дозвола на професионален пилот на ави-
он или на професионален пилот од I класа на авион 
иди на сообраќаец пилот на авион, за добивање 
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дозвола на сообраќаен пилот на хеликоптер е по-
требно да има најмалку 600 часови вкупно летање 
на хеликоптер, од што 250 часови летање на хели-
коптер во сообраќајот. 

Член 41 
Испитот за вршење на работите на сообраќаен 

пилот на хеликоптер се состои од теориски и 
практичен дел. 

Градивото за програмата за полагање на те-
орискиот дел од испитот опфаќа: 

1) теорија на летањето; 
2) воздухопловни конструкции и познавање 

на типовите на хеликоптери; 
3) системи на воздухоплови и системи на хе-

ликоптери ; 
4) воздухопловни погонски групи; 
5) воздухопловни инструменти; 
6) воздухопловна навигација; 
7) воздухопловна метеорологија; 
8) воздухопловни прописи; 
9) оптоварување и баланс ка воздухопловите 

и хеликоптерите; 
10) експлоатација на хеликоптерите и принуд-

ни постапки; 
11) воздухопловна медицина; 
12) англиски јазик виши стапен, со употреба 

на стандардните меѓународни изрази на англиски 
јазик. 

Практичниот дел од испитот е проверување на 
стручното знаење и оспособеноста за безбедно 
управување; со хеликоптер во текот на летот. 

Член 42 
Врз основа на дозволата за работа, сообраќаен 

пилот на хеликоптер ш врши работите на сообра-
ќаен пилот на хеликоптер и работите на прв пи-
лот на определени типови хеликоптери за кои има 
положен посебен испит, \ 

Член 43 
Барање за продолжување на рокот на важе-

њето на дозволата за работа на сообраќаен пилот 
на хеликоптер може да поднесе имателот на таа 
дозвола кој во моментот на продолжувањето на 
рокот на важењето на дозволата за работа ги ис-
полнува здравствените услови, кој во текот на ва-
жењето на дозволата за работа имал најмалку 20 
часови инструментално летање со хеликоптер и 
кој при проверувањето на стручноста покажал 
доволувачки успех. ^ 

6. Навигатор летач и механичар-техничар летач 

Член 44 
Работите на навигатор летач на авион во воз-

душниот сообраќај може да ги врши лице кое има 
завршено обука за навигатор летач, најмалку 250 
часови меѓу аеродромско летање во својство на 
ученик навигатор, од што најмалку 100 часови 
летање ноќе, како и положен испит за дозвола за 
работа на навигатор летач. 

Член 45 
Испитот за вршење на работите на навигатор 

летач се состои од теориски и практичен дел. 
Градивото за програмата за полагање на тео-

рискиот дел од испитот опфаќа: 

1) воздухопловна навигација; 
2) воздухопловна метеорологија; 
3) воздухопловни прописи; 
4) англиски јазик, со употреба на стандардните 

меѓународни изрази на англиски јазик; 
5) познавање на калибрджата, навмгационата 

опрема и инструментите. 
Практичниот дел од испитот е проверување на 

стручното знаење и оспособеноста за вршење на 
работите на навигатор летач во текот на летот. 

Член 46 
Врз основа на дозволата за работа, навигатор 

рот летач ги врши работите на навигатор летач 
на сите воздухоплови на кои е предвиден навига-
тор летач, а ка долги линии и прекуокеански лето-
ви — ако положил^цосебен испит за летање на 
долги линии. 

Член 47 
Барање за продолжување. на рокот на важе-

њето на дозволата за работа на навигатор летач 
може да поднесе имателот на таа дозвола кој во 
моментот на продолжувањето на рокот на важе • 
њето на дозволата за работа ги исполнува здрав-
ствените услови и кој има најмалку 5 летови на 
линии во својство на навигатор летач. « 

Член 48 
Работите на механичар летач може да ги вр-

ши механичар-техничар летач кој има: стручна 
подготовка на висококвалификуван работник од 
воздухопловна насока или техничар од воздухо-
пловна, техничка или летачка насока, најмалку 
250 часови летање; завршена обука за механичар-
техничар летач и положен испит за вршење на ра-
ботите на механичар летач на определен тип воз-
духоплови. 

Член 49 
Испитот за вршење на работите на механичар-

техничар летач се состои од теориски и практичен 
дел. 

Градивото за програмата за полагање на тео-
рискиот дел од испитот опфаќа: 

1) аеродинамика и теорија на летањето; 
2) познавање на воздухопловите, моторите и 

инструментите; 
3) познавање и експлоатација на воздухоплови-

те и моторите како и принудни постапки; 
4) воздухопловни прописи; 
5) англиски јазик, со употреба на стандардните 

меѓународни изрази на англиски јазик. 
Практичниот дел од испитот е проверување на 

стручното знаење и оспособеноста за вршење на 
работите на механичар-техничар летач во текот на 
летот. 

Член 50 
Врз основа на - дозволата за работа, механича-

рот летач ги врши работите на механичар летач на 
определен тип воздухоплови за кои положил посе-
бен испит. 

Член 51 
Барање за продолжување на рокот на важење-

то на дозволата за работа на механичар летач мо-
же да поднесе имателот на таа дозвола кој во мо-
ментот на продолжувањето на рокот на важењето 
на дозволата за работа ги исполнува здравствените 
услови, кој има најмалку 15 часови летање во свој-
ство на механичар летач и кој при проверувањето 
на стручноста покажал задоволувачки успех. 
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III ОБУКА, ПРОВЕРУВАЊЕ НА СТРУЧНОСТА И 
ПОСЕБНИ ИСПИТИ 

Член 52 
Обука по летање, проверување на стручноста на 

летачкиот персонал и надзор над извршувањето на 
задачите за време на обуката вршат, и тоа: 

1) наставник по едриличарство, кој има: најмалку 
3 години важечка дозвола за пилот на едрилица, 
најмалку 200 часови летање со едрилица, завршена 
обука за наставник по едриличарство и обука за 
летање со едрилица без надворешна видливост и 

* најмалку ЗОО к т слободни прелетувања; кој е обу-
чен да врши основни акробации со едрилица; кој 
во својство на приправник за наставник обучил 
најмалку 3 ученици; кој положил посебен испит за 
вршење на работите на наставник по едриличар-
ство и на кој во важечката дозвола за работа му 
е запишано дека може да врши и посебни работи за 
кои положил посебен испит. 

Ако наставниот по едриличарство има положен 
посебен испит за вршење на работите на наставник 
по моторно летање, може наместо 200 часови лета-
ње со едрилица да му се признаат 100 часови летање 
со едрилица; 

2) наставник по моторно летање за обука на 
спортски пилот на авион, односно хеликоптер, кој 
има: најмалку 3 години важечка дозвола за спортски 
пилот на авион, односно хеликоптер или дозвола за 
повисок ранг, најмалку 250 часови летање, и завр-
шена обука за наставник по моторно летање; кој во 
својство на приправник за наставник обучил нај-
малку 3 ученици и положил посебен испит за врше-
ње на работите на наставник по моторно летање за 
обука на спортски пилот на авион, односно хели-
коптер и на кој во важечката дозвола за работа му 
е запишано дека може да врши и посебни работи за 
кои положил посебен испит. 

Ако наставнике«1 по моторно летање има поло-
в е н посебен испит за наставник по едриличарство, 
може наместо 250 часови летање да му се признаат 
200 часови летање со едрилица; 

3) наставник по летање со слободен балон, кој 
има: важечка дозвола за пилот на слободен балон, 
завршена обука за наставник по летање со слободни 
балони и најмалку 150 часови летање во својство 
на пилот на слободен балон, од што најмалку 30 
часови самостојно летање со слободен балон ноќе 
кој во својство на* приправник за наставник обучил 
најмалку 3 ученици; кој положил посебен испит за 
наставник на пилот на слободен балон и на кој во 
важечката дозвола за работа му е запишано дека 
може да врши посебни работи, за- кои положил по-
себен испит. 

4) наставник по моторно летање за обука на 
професионален пилот на авион, односно хеликоп-
тер, кој има: важечка дозвола за работа на професи-
онален пилот на авион, односно хеликоптер, заврше-
на школа за наставник по моторно летање и нај-
малку 500 часови летање во својство на пилот, од 
што најмалку 25 часови самостојно летање ноќе; 
кој во својство на приправник за наставник обучил 
најмалку 3 ученици и положил посебен испит за 
вршење на работите за наставник по моторно лета-
ње за обука на професионален пилот на авион, од-
носно хеликоптер и на кој во важечката дозвола 
за работа му е запишано дека може да врши и по-
себни работи за кои положил посебен испит; 

5) инструктор по летање за обука на пилот на 
тип на авион, односно хеликоптер чија тежина е 
до 5700 Kg, кој има: важечка дозвола за работа на 

професионален пилот на авион, односно хеликоп-
тер; најмалку 800 часови летање, од што најмалку 
30 часови летање со воздухоплов на кој треба да 
биде инструктор; положен посебен испит за вршење 
на работите на инструктор на летање за обука на 
пилот за тип на авион, односно хеликоптер чија 
тежина е до 5700 kg и на кој во важечката дозвола 
за работа му е запишано дека може да врши и 
посебни работи за кои положил посебен испит; 

6) инструктор по летање во воздушниот сообра- -
ќај на сите типови воздухоплови чија тежина е до 
5700 kg, кој има: важечка дозвола за работа на про-
фесионален пилот со IFR овлстување, на профе-
сионален пилот од I класа на авион со тежина до 
20 тони, односно дозвола За работа на сообраќаен 
пилот на воздухоплов со тежина над 20 тони или 
дозвола за работа на сообраќаен пилот на хеликоп-
тер на хеликоптер со тежина над 5700 kg; кој има 
3000 часови летање со најмалку 2000 часови летања 
во воздушниот сообраќај, од што најмалку 500 ча-
сови летање на односниот тип воздухоплов во свој-
ство на водач на воздухоплов, ако тоа звање го 
стекнува првпат, односно најмалку 50 часови на од-
носниот тип авион, ако должноста на инструктор ја 
вршел на сличен тип авион (тежина, број на мотор, 
опрема, носивост, ити.); кој должноста на инструк-
тор ја вршел на типови на воздухоплови до 60 тони 
и кој има најмалку 50 часови летање во својство на 
водач на воздухоплов и најмалку 10 летови на ли-
ниско летање; кој положил посебен испит за врше-
ње на работите на инструктор по летање и на кој 
во важечката дозвола за работа му е запишано дека 
може да врши и посебни работи за кои положил 
посебен испит; 

7) инструктор по летање на хеликоптери во воз-
душниот сообраќај на сите типови хеликоптери 
што се користат во воздушниот сообраќај, кој има: 
важечка дозвола за работа на сообраќаен пилот на 
хеликоптер на хеликоптер чија тежина е над 5700 
kg, најмалку 1500 часови летање со најмалку 200 
часови летање во воздушниот сообраќај, од што нај-
малку 50 часови на основниот, тип хеликоптер во 
својство на I пилот и најмалку 10 летови на лини-
ско летање, и на кој во важечката дозвола за ра-
бота му е запишано дека може да врши U посебни 
работи за кои положил посебен испит; 

8) инструктор на навигатор летач, кој има: ва-
жечка дозвола за работа на навигатор летач, нај-
малку 3 години вршење работи на навигатор летач, 
најмалку 1500 часови летање во својство на навига-
тор летач и завршена обука за инструктор на нави-
гатор летач; кој положил посебен испит за врше-
ње работи на инструктор на навигатор летач и на 
кој во важечката дозвола за работа му е запишано 
дека може да врши и посебни работи за кои поло-
жил посебен испит; 

9) инструктор на механичар-техничар летач, кој 
има: важечка дозвола за работа на механичар ле-
тач; најмалку 1500 часови летање во својство на 
механичар летач; завршена обука за инструктор на 
механичар летач; положен посебен испит за вршење 
работи на инструктор на механичар летач и на кој 
во важечката дозвола за работа му е запишано де-
ка може да врши и посебни работи за кои положил 
посебен испит. 

Член 53 
Со определен тип на едрилица, моторна едрили-

ца и слободен балон може да управува пилот на 
едрилица или пилот на балон ако има важечка 
дозвола и најмалку еден час самостојно летање на 
тој тип едрилица, односно на тој тип слободен балон. 



Петок, l i Јануари 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број i — Страна 20 

член 54 
Со определен тип воздухоплов може да дега ме-

ханичар летач кој има најмалку 50 часови летање 
под контрола на инструктор-механичар летач и 
положен посебен испит за леташе со определен тип 
воздухоплов и на кај во важечката дозвола за ра-
бота му е запишано дека може да врши и посебни 
работи за кои положил посебен испит. 

Член 55 
Инстру ментално летана може да врши пилот на 

авион односно на хеликоптер кој, има: најмалку 100 
часови самостојна леташе, од што најмалку 50 часо-
ви меѓуаеродромско летање; завршена обука за ии-
струментално летање; најмалку 40 часови ине тр у-
мектално летање,, од што не повеќе од 20 часови ле-
тање со радиоелектроцски уреди за симулирано ле-
тање; најмалку 10 часови ноќно летање и положен 
посебен испит за инструментално летање и на кој 
во' важечката дозвола за -работа му е запишано дека 
може да врши и посебни работи за кои положил по-
себен испит. 

Инструментално приоѓање според условите про-
пишани за категорија П за определен тип авион 
може да врши пилотот на авион од став 1 на овој 
член: ако има најмалку 100 часови летање на опре-
делен тип воздухоплов по инструменти; кој најмал-
ку една година летал во услови за инструментално 
леташе; кој положил посебен испит за инструмен-
талист леташе на категорија II за определен тип 
авио« и на кој во важечката дозвола му е запи-
шана дека може да врши и посебни работи за кои 
логорник посебен испит. 

Член 56 
Акробации со воздухоплов може самостојно да 

изведува падот на авион, едрилицак или хеликоптер, 
кој има: најмалку 150 часови самостојно леташе во 

својство на пилот; завршена обука за акробатска 
летање и положен посебен испит за изведување на 
акробации со воздухоплов и на кој во важечката 
дозвола му е запишано дека може да врши и посебни 
работи за кои положил посебен испит. 

Член 57 
Работите на водач на воздухоплов или на прв 

пилот на определени типови воздухоплови во воз-
душниот сообраќај може да ги врши* и тоа: 

1) професионален пилот од I класа на авион чи-
ја тежина е до 20.000 kg, кој има: завршена обука за 
летање со определен тип авион според посебна про-
грама во својство на прв пилот; положен посебен 
испит за прв пилот и на кој во важечката дозвола 
за работа му е запишано дека може да врши по-
себни работи за кои положил посебен испит; 

2) сообраќаен пилот на сите авиони, кој има: 
завршена обука за леташе со определен тип авион 
според посебна програма во својство на прв пилот; 
најмалку 50 часови леташе во својство на приправ-
ник; положен посебен стручен испит за прв пилот и 
на кој во важечката дозвола за работа му е за« 
пишано дека може да врши и посебни работи за кои 
положил посебен испит; 

3) професионален пилот на хеликоптер на хе-
ликоптери чија тежина е до 5.700 kg, кој има: завр-
шена обука за летање со определен тип хеликоп-
тер во својство на пра пилот; најмалку 50 часови 
леташе во својство на приправник за I пилот; по-
ложен посебен стручен испит за прв пилот и на кој 
во важечката дозвола за »работу му е запишано де-
ка може да врши посебни работи за кои положил 
посебен испит; 

4) сообраќаен пилот на хеликоптер на хеликоп-
тери чија тежина е до 5.700 kg, кој има: завршена 
обука за леташе со определен тип хеликоптер во 
својство на прв пилот; најмалку 25 часови леташе 
во својство на приправник за I пилот; положен по-
себен испит за прв пилот и на кој во важечката 
дозвола за работа му е запишано дека може да вр-
ши посебни работи за кои положил посебен испит; 

5) сообраќаен пилот на хеликоптер на хеликоп-
тери чија тежина е над 5.700 kg, кој има: завршена 
обука за леташе со определен тип хеликоптер во 
својство на прв пилот; најмалку 50 часови леташе 
во својство на приправник за I пилот; положен посе-
бен испит за прв пилот и на кој во важечката доз-
вола за работа му е запишано дека може да врши 
посебни работи за кои положил посебен испит. 

Член 58 
Работите на втор пилот на определени типови 

авиони во воздушниот сообраќај може да ги врши, 
и тоа: 

1) професионален пилот на авион чија тежина 
е до 60.000 kg, кој има: завршена обука за леташе 
со определен тип авион според посебна програма во 
својство на втор пилот: најмалку 50 часови леташе 
ва својство на приправник; положен посебен испит 
за втор пилот и на кој во важечката дозвола за ра-
боту му е запишано дека може да врши и посебни 
работи за кои положил посебен испит; 

2) професионален пилот од I класа на авиони 
чија тежина е над 60.000 kg, кој има: завршена обу-
ка за леташе со определен тип авион според посебна 
програма во својство на втор пилот; најмалку 100 
часови леташе во својство на приправник; положен 
посебен испит за втор пилот и на кој во важечката 
дозвола за* работу му е запишано дека може да.в-р^ 
ши и посебни работи за кои положил посебен ис-
пит; 
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3) сообраќаен пилот на сите воздухоплови, мој 
има: завршена обука за летање на определен тил 
авион според посебна програма; најмалку 30 часови 
летање или пет летови во својство на приправник; 
положен посебен испит и на кој во важечката доз-
вала за работу му е запишано дека може да врши 
и посебни работи за кои положил посебен испит. 

Работите на втор пилот на определени типови 
хеликоптери во воздушниот сообраќај може да ги 
врши, и тоа: 

1) професионален пилот на хеликоптер на хели-
коптери чија тежина е над 5.700 kg, кој има: завр-
шена обука за летање со определен тип хеликоптер 
во својство на втор пилот; најмалку 50 часови лета-
ње во својство на приправник за втор пилот; поло-
жен посебен испит за втор пилот и на кој во ва-
жечката дозвола за работа му е запишано дека мо-
же да врши и посебни работи за кои положил по-
себен испит; 

2) сообраќаен пилот на хеликоптер на хеликоп-
тери чија тежина е над 5.700 kg, кој има: завршена 
обука за летање со определен тип хеликоптер во 
својство на втор пилот; најмалку 25 часови летање 
во својство на приправник за втор пилот; положен 
посебен испит за втор пилот и на кој во важечката 
дозвола за работа му е запишано дека може да вр-
ши и посебни работи за кои положил посебен испит. 

Член 59 
На долги линии може да лета навигатор летач, 

кој има: завршена школа, односно обука за летање 
на долги линии; положен посебен испит за летање 
на долги линии и на кој во важечката дозвола за 
работа му е запишано дека може да врши и посебни 
работи за кои положил посебен испит. 

Член 60 
Механичар-техничар летач може да лета на 

авиони, односно на хеликоптери за кои со пропис 
е утврдено дека во составот на екипажот мораат да 
имаат механичар-техничар летач кој има положен 
посебен испит и на кој во важечката дозвола за ра-
бота му е запишано дека може да врши и посебни 
работи за кои положил посебен испит. 

На авионите со широк труп и на долги линии 
може да лета механичар-техничар летач ако има 
најмалку 2000 часови летање и ако ги исполнува и 
другите услови од став 1 на овој член. 

Член 61 
Со едрилица без надворешна видливост може да 

управува пилот на едрилица, кој има: важечка до-
звола на пилот на едрилица; најмалку 10 часови 
летање без надворешна видливост, од што најмалку 
5 часови на радионавигациони уреди за симулирано 
летање; најмалку 150 часови на самостојно летање 
со едрилица; положен посебен испит за летање со 
едрилица без надворешна видливост и на кој во 
важечката дозвола му е запишано дека може да 
врши и посебни работи за кои положил посебен ис-
пит. 

Член 62 
Со едрилица ноќе може да лета пилот на едри-

лица, кој има важечка дозвола на пилот на едри-
лица; најмалку 100 часови самостојно летање со 
едрилица; положен посебен испит за летање со 
едрилица без надворешна видливост; положен посе-
бен испит за летање со едрилица ноќе и* на кој во 
важечката дозвола му е запишано дека може да 
врши и посебни стручни работи за кои положил 
посебен испит« 

Член 63 
Проба и испитување на прототипови на авиони 

и хеликоптери може да врши пилот, кој има: ва-
жечка довола за работа на професионален пилот; 
положен посебен испит за наставник, односно ин-
структор по летање за соодветен тип воздухоплов 
или положен посебен испит за акробатско летање; 
најмалку 100 часови летање на пет различни типови 
авиони и хеликоптери чија тежина е до 2000 kg; 
најмалку 2000 часови летање со авион или хели-
коптер чија тежина е до 5.700 kg најмалку 3000 ча^ 
сови летање со авион или хеликоптер чија тежина 
е над 5700 kg; положен посебен испит за проба и 
испитување на прототипови на авиони и хеликоп-
тери и на кој во важечката дозвола за работа му е 
запишано дека може да врши и посебни работи за 
кои положил посебен испит. 

Член 64 
Проба и испитување на прототипови на едри-

лици може да врши наставник по едриличарство, 
кој има: важечка дозвола на пилот на едрилица во 
која е запишано дека може да врши посебни ра-
боти на наставник по едриличарство; најмалку 600 
часови самостојно летање на најмалку пет различ-
ни типови едрилици; положен посебен испит за ак-
робатске летање; положен посебен испит за про-
ба и испитување на прототипови на едрилици и на 
кој во важечката дозвола за работа му е запишано 
дека може да врши и посебни работи за кои поло-
жил посебен испит. 

Член 65 
Радионавигациони средства може да користи 

пилот кој има важечка дозвола на спортски пилот 
и положен посебен испит за користење на радиона-
вигациони средства и на кој во важечка дозвола му 
е запишано д*. ка може да врши и посебни работи за 
кои положил послон испит. 

Член бб 
Авиотретирање на земјишни површини може Да 

врши пилот, кој има: важечка дозвола за работа на 
прфесинален пилот; најмалку 250 часови летање со 
воздухоплов, односно најмалку ЗОО часови летање 
со хеликоптер, положен посебен испит за авиотре-
тирање на земјишни површини и на кој во важеч-
ката дозвола за работа му е запишано дека може да 
врши и посебни работи за кои положил посебен ис-
пит. 

Член 67 
Градивото за програмата за полагање на тео-

ретскиот дел на посебните испити за вршење на ра-
ботите од овој правилник опфаќа, и тоа: 

1) аеродинамика и теорија на летањето; 
2) воздухопловна навигација; 
3) воздухопловна метеорологија; 
4) познавање на авионот, односно на хеликопте-

рот, моторот и инструментите; 
5 психофизиологија; 
6) методика на наставата и обука по летањето; 
7) познавање и експлоатација на определен тип 

авиони или хеликоптери и принудни постапки; 
8) воздухопловни прописи; 
9) структура на4 едрилицата, технологија на из-

работката и познавање на инструментите; 
10) познавање и експлоатација на едрилицата и 

принудни постапки; 
11) техника на едрење и прелетување; 
12) техника на скокање со падобран; 
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13) познавање на падобранот и неговата опрема; 
14) познавање на радиоуредите; 
15) англиски јазик; 

х 16) радионавигациони средства што се користат 
за инструментално летање; 

17) техника за испитување на перформансите 
на воздухопловот. 

Предметите од точ. 1 до 9 на став 1 од овој.член 
ги полагаат кандидатите за наставници по моторно 
летање за обука на спортски пилоти на авион, од-
носно хеликоптер и за наставници по моторно ле-
тање за обука на професионални пилоти на авион, 
односно хеликоптер. 

Предметите од точка 7 став 1 на овој член ги 
полагаат кандидатите за инструктори по летање за 
обука на пилот за друг тип авиони, односно хели-
коптери со тежина до 5700 kg и на инструктори по 
летање во воздушниот сообраќај на сите^ типови во-
здухоплови. 

Предметите од точ. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10', 11 и 12 
на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите за 
наставници по едриличарство. 

Предметите од точ. 1, 6 и 9 на став 1 од овој 
член ги полагаат кандидатите за инструктори на 
навигатори летачи. 

Предметите од точ, 6, 7 и 9 на став 1 од овој 
член ги полагаат кандидатите за инструктори на 
механичари летачи. 

Предметите од точка 7 на став 1 од овој член ги 
полагаат кандидатите на кои во важечката дозвола 
за работа им се запишува дека можат да вршат по-
себни работи на летањето со определен тип воз-
духоплов. 

Предметите од точ. 2, 4, 1, 9, ,15 и 16 на став 1 
од овој член ги полагаат кандидатите за механи-
чари летачи. 

Предметите од точ. 1, 3, 8 и 16 на став 1 од овој 
член ги полагаат кандидатите на кои во важечката 
дозвола за работа им се запишува дека можат да 
вршат посебни работи по инструментално летање. 

Предметите од точ 2, 7 и 17 на став 1 од овој 
член ги полагаат кандидатите на кои во важечката 
дозвола за работа им се запишува дека можат да 
вршат акробации со воздухоплов. 

Предметите од точ. 1,-2, 4 и 17 на став 1 од овој 
член ги полагаат кандидатите на кои во важеч-
ката дозвола за работа им се запишува дека можат 
да вршат проби и испитувања на прототипови на 
авиони и хеликоптери. 

Предметите од точ. 1, 2, 10 и 17 на став 1 од 
овој член ги полагаат кандидатите - на кои во ва-
жечката дозвола им се запишува дека можат да вр-
шат проби и испитувања на прототипови на едри-
лица 

Предметите од точ. 1, 4, 7, 8. 9, 15 и 16 на став 
1 од овој член ги полагаат кандидатите за вршење 
на работите на прв пилот и на втор пилот во воз-
душниот сообраќај. 

Член 68 
Градивото за програмата за полагање на тео-

ретскиот дел на посебниот испит за вршење на ра* 
ботите од член 59 на овој правилник опфаќа: 

1) навигациона подготовка на летање на долги 
линии; 

2) воздухопловна навигација; 
8) навигациона опрема и инструменти. , 

Член 69 
^Градивото за програмата за полагањето на те-

оретскиот дел на посебниот испит за вршење на 
работите од член 61 на овој правилник опфаќа: 

1) воздухопловни едриличарски инструменти; 
2) принудни постапки со едрилица во летање 

без надворешни видливост; 
3) воздухопловни4 прописи. ~ 

Член 70 
Градивото за програмата за полагање на теорет-

скиот дел на посебниот испит за вршење на работите 
од член 62 на овој правилник опфаќа: 

1) екплоатација на едрилицата и уредите во 
ноќно летање; 

2) принудни постапки во ноќно летање; 
3) воздухопловни прописи. 

Член 71 
Градивото за програмата за полагање на тео-

ретскиот дел на посебниот испит за вршење на ра-
ботите од член 65 на овој правилник опфаќа: 

1) познавање на службата за водење на возду-
хоплови; 

2) стандардни меѓународни изрази на српскохр-
ватски јазик; 

3) познавање и користење на радионавигациони-
те средства. 

Член 72 
Градивото за програмата за полагање на тео-

ретскиот дел на посебниот испит за врше-
ње на работите од член бб на овој правилник оп-
фаќа: 

1) познавање на воздухопловот и моторот, при-
менување на уредите и употреба иа хемиски сред-
ства при авиотретирање; 

2) биологија и заштита на растенија; 
3) заштита при работата со хемиски средства; 
4) воздухопловни прописи; 
5) воздухопловна микрометеорологија. 

Члец 73 
Врз основа на положениот посебен испит, нас-

тавни кот по моторно летање за обука на спортски 
пилоти на авиони, односио хеликоптери врши: обу-
ка -на ученици за спортски пилот на авион, односно 
хеликоптер на в93духоплови чија тежина е до 1500 
kg; обука на приправници кои имаат дозвола на 
спортскиот пилот за летање со воздухоплов чија те-
жина е до 1500 kg заради стекнување на услови за 
полагање на посебен стручен испит; проверување 
на стручноста на спортските пилоти, како и проба 
по поправката извршена во рамките на редовниот 
технички систем на одржување на авионот, одно-
сно хеликоптерот. 

Член 74 
Врз оскава на4 положениот посебен испит, нао-

тавникот по летање за обука на пилот на слободен 
балон врши: обука на пилоти за стекнување дозво-
ла на пилот на слободен балон, обука на приправ-
ници, кои имѕат дозвола на пилот на слободен ба-
лон за стекнување на звањето наставник, проверу-
вање на стручноста на пилотот на слободен балон, ка-
ко и проба на балонот по поправката и проверка-
та извршени во рамките на редовниот технички си-
стем на одржување на балонот. 

Член 75 
Врз основа на положениот посебен испит, нас-

тавниот по моторно летање за обука на професио-
нални пилоти на авион, односно на хеликоптер ви-
ши: обука на ученици за спортски пилот, односно 
професионален пилот на авион, односно хеликоп-
тер; обука на приправници кои имаат дозволк за 
работа на професионален пилот, односно спортски 
пилот на воздухоплови чија тежина е до 5700 kg за-



Страна 32 — Број 2 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 11 јануари 19Г>0 

ради стекнување на услови за полагање на посе-
бен испит; обука во ноќно летање проверување на 
стручноста на спортските и професионалните пило-
ти; проба и испитување на определени типови ави-
они, односно хеликоптери на кои врши обука, се-
риска изработка, по основните, редовните и вонред-
ни прегледи, како и по генералната поправка. 

Член 76 
Врз основа на положениот посебен испит, инс-

трукторот по летање за обука на пилот за тил 
на авион односно хеликоптер чија тежина е до 57U0 
kg врши: обука на приправници за стекнување на 
услови за полагање на посебен испит; проверување 
на стручноста на пилотот за тој тип авион, односно 
хеликоптер; проба и испитување авионот, однос-
но на хеликоптерот, сериска изработка, по основни-
те, редовните и вонредните прегледи, како и по ге-
нералната поправка. 

Член 77 I 
Врз основа на положениот посебен испит, ин-

структорот пег летање во воздухопловниот сообраќај 
на сите типови воздухоплови шо се користат во 
воздушниот сообраќај врши и обука на приправни-
ци заради стекнување на услови за полагање на 
стручен испит за вршење на работите за I и II пи-
лот и за професионален пилот I класа, односно 
стекнување на дозвола за работа на сообраќаен пи-
лот. 

Инструкторот по летање во воздушниот сообра-
ќај може да врши проби и испитување на авиони, 
односно хеликоптери на кои врши обука, по осно-
вните, редовните и вонредните прегледи, како и по 
генералната поправка. 

Член 78 
Врз основа на положениот посебен испит, нас-

тавник от на пилот—едриличар врши: обука на 
ученици за стекнување на услови за полагање на 
посебен испит; влеча на едрилици при обучувањето 
на ученици едриличари за самостојно летање во 
аерозапрегата, ако за тоа е обучен, ако има дозвола 
за работа на пилот на авион и најмалку 50 часови 
летање со авион, односно најмалку 5 часови лета-
ње со определен тип авион со кој врши влеча на 
едрилица со автовител ако е обучен за тоа; прове-
рување на стручноста на пилот на едрилица; проба 
и испитување на типовите едрилици со сериска из-
работка на кои врши обука, како и проба и испиту-
вање на тие типови едрилица по- генералната по-
правка. 

Член 79 
Врз основа на положениот посебен испит, про-

ба и испитување на прототиповите на слободни ба-
лони врши наставнике^ за обука на пилоти ма сло-
бодни балони. 

Член 80 
Врз основа на положениот посебен испит инс-

трукторот на навигатор летач врши обука на нави-
таторот летач и проверување на стручноста на на-
вигаторот летач. 

Член 81 
Врз основа на положениот посебен испит, инс-

трукторот на механичари—техничари летачи врши 
обука на механичари легачи на определен тип воз-
духоплов за кој е обучен како и проверување на 
стручноста на механичарите летачи. 

Член 82 , 
Врз основа на положениот посебен испит, на 

определен тип воздухоплов можат да летаат, и тоа: 
спортски пилот на сите типови едномоторни возду-

хоплови со тежина над 1500 kg; професионален пи-
лот — на сите типови двомоторни воздухоплови и 
на едномоторки воздухоплови со тежина над 3000 kg; 
постар професионален пилот и сообраќаен пилот — 
на сите типови воздухоплови со тежина над 5700 kg; 
спортски пилот на хеликоптер, професионален пи-
лот на хеликоптер и сообраќаен пилот на хеликоп-
тер — на сите типови хеликоптери. 

Член 83 
Врз основа на положениот посебен испит за ле-

тање на определен тип воздухоплов, механичар— 
—техничар летач може да лета на сите типови воз-
духоплови на кои е предвиден механичар-техничар 
летач. 

1 Член 84 
Врз основа на положениот посебен испит, - ине-

трументално летање можат да вршат пилот ла 
авион и пилот на хеликоптер со помош на инстру-
менти при метеоролошки услови за инструментал-
но летање, со користење на радионавигациони уре-
ди на определен тип воздухоплов за кој се обучени. 

Член 85 
Врз основа на положениот посебен испит, из-

ведување на акробации со воздухоплов може да 
врши пилот на авион, односно пилот на едрилица, 
со едрилица и со авион што се наменети за тие це-
ли. Тоа лице може да учествува на воздухопловни 
јавни приредби и натпреварувања ако има најмал-
ку 20 часови акробатске летање со воздухоплов, од-
носно најмалку 5 часови _акробатске летање со ед-
рилица. 

Член 86 
Врз основа на положениот посебен испит, вода-

чот на воздухоплов, односно првиот пилот од се-
диштето предвидено за првиот пилот управува со 
определени типови воздухоплови за кои е обучен. 

Член 87 
Врз основа на положениот посебен испит, вто-

риот пилот на воздухоплов врши^ определени стру-
чни работи од седиштето предвидено за вториот пи-
лот и му помага на првиот пилот за време на ле-
тот во управувањето со воздухопловот за кој е обу-
чен. 

Член 88 
Врз основа на положениот посебен испит, пи-

лотот на едрилица самостојно лета со ед-
рилица во услови без надворешна видливост во не-
контролиран воздушен простор, според правилата 
што важат за тој вид летање. 

Член 89 
Врз основа на положениот посебен испит, пи-

лотот на едрилица самостојно лета со едрилица но-
ќе во неконтролиран воздушен простор, според 
правилата што важат за тој вид летање. 

Член 90 
Врз основа на положениот посебен испит про-

ба и испитување на прототипови на авиони, однос-
но на прототипови на хеликоптери од соодветен ТР:П 
вршат наставникот по моторно летање и инструк-
торот по летање. 

^ Член 91 
Врз основа на положениот посебен испит, 

проба и испитување на прототипови на едри-
лици врши наставниот по едриличарство. 

Член 92 ч 
Врз основа на положениот посебен„ испит, 

радионавигационите средства во контролираниот 
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воздушен простор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, како и во странство, може 
да ^ к о р и с т и спортски пилот за време на летање 
по воздушен пат или при пресечување на воздушен 
пат. 

Член^З 
Врз основа на положениот посебен испит, авио-

третирање на земјишни површини врши професио-
налниот пилот со воздухоплови на кои извршил 
најмалку 50 часови самостојно летање. 

IV. ПОМОШЕН ПЕРСОНАЛ НА ВОЗДУХОПЛОВ 

Член 94 
Помошните работи на воздухоплов за време на 

летањето, што не се однесуваат на управувањето 
со воздухоплов, но придонесуваат за успешно и 
безбедно извршување на летањето, ги врши по-
мошниот летачки персонал, и тоа: 

1) домаќин односно домаќинка на воздухопло-
вот што има: завршена обука за домаќин, односно 
домаќинка на воздухоплов, најмалку 6 часови ле-
тање под надзор на инструктор и положен стру-
чен испит за вршење работи на домаќин, односно 
домаќинка на воздухоплов; 

2) постар домаќин, односно домаќинка на воз-
духоплов што има: завршена обука за постар до-
маќин, односно домаќинка; најмалку 2 години ле-
тање во својство на домаќин, односно домаќинка 
на воздухоплов или вкупно 600 часови летање, со 
прекини во текот на две години, и положен стру-
чен испит за вршење работи на постар домаќин, 
односно домаќинка на воздухоплов; 

3) верификатор летач на радионавигациони 
уреди што има: завршена обука за верификација 
на радионавигациони уреди; најмалку ЗОО часови 
летање со користење на сите радионавигациони 

уреди на воздухоплов PI положен стручен испит за 
вршење работи на верификатор летач на радиона-
вигациони уреди. 

Член 95 
Градивото за програмата за полагање на те-

орискиот дел од стручниот испит за вршење на 
работите од член 92 на овој правилник опфаќа: 

1) теорија на летањето; 
2) постапки во нужда; 
3) прва помош; 
4) воздухопловни прописи; 
5) должности на домаќин, односно домаќинка 

на воздухоплов; 
6) познавање на два од јазиците на Меѓународ-

ната организација за цивилна воздушна пловидба 
(ICAO), од кои едниотv е задолжително англиски; 

7) верификација на радионавигациони средст-
ва според стандардите и препораките на Меѓуна-
родната организација за цивилна воздушна пло-
видба (ICAO); 

8) воздухопловна метеорологија; 
)9 англиски јазик. 
Предметите од точ. 1 до б на став 1 од овој 

член ги ̂  полагаат кандидатите за вршење работи 
на домаќин, односно домаќинка на воздухоплов и 
на постар домаќин, односно домаќинка на возду-
хоплов; 

Предметите од точ. 4, 7, 8. и 9 на став 1 од овој 
член ги полагаат кандидатите за вршење работи 
на верификатор летач. 

Член 96 
Обучеа на домаќин, односно домаќинка на воз-

духоплов и надзор над извршувањето на задачите 

за време на обуката врши.: инструктор на домаќин, 
односно домаќинка на воздухоплов што има: нај-
малку 4 години летање во својство на домаќин, 
односно домаќинка на воздухоплов или 1200 часо-
ви летање; завршена обука за инструктор на до-
маќин, односно домаќинка на воздухоплов; поло-
жен посебен испит за вршење работи на инструк-
тор на дрмаќин, односно домаќинка на воздухо-
плов и на кој во важечката дозвола за работа му 
е запишано дека може ,да Ерши и посебни работи 
за кои положил посебен испит. 

Член 97 
Обука на верификатор летач и надзор над из-

вршувањето на задачите за време на обуката врши 
инструктор на верификато-р летач на радиопави« а-
циони уреди: што има дозвола за оабота на верн-
фикатор летач на радионавигаииоки уреди, ипо 
најмалку 3 години вршел работи на верифигсат^р 
летач на радионавигациони уреди; што има нај-
малку 900 часови летање во својство на вер и фик'*-
тор летач на радиоиавигациони уреди; што поло-
жил посебен испит за вршење работи на инструк-
тор летач на радионавигациони уреди и на кој по 
важечката дозвола за работа му е запишано ДОКУ 
може да врши и посебни работи за кои положил 
посебен испит. 

Член 98 
Врз основа на дозволата за работа, домаќинот 

на авион и постариот домаќин на авион, односно 
домаќин^ата и постарата домаќинка на авион вр-
шат работи на обезбедување на патниците за вре-
ме на летање, спасување и евакуација на патни-
ците во постапки на нужда, како и други работи 
што ќе им ги нареди водачот на воздухопловот. 

Член 99 
Врз основа на дозволата за работа, вери фика-

торот летач може да ги врши сите работи на кали-
бража на радионавигациони уреди од воздух. 

Член 100 
Барање за продолжување на рокот на важе-

њето на дозволата 'за работа на домаќин, односно 
на верификатор летач може да поднесе имателот 
на таа дозвола што во моментот на продолжување-
то на рокот на важењето на дозволата за работа 
ги исполнува пропишаните здравствени услови, и 
ако во моментот на продолжувањето на споменатата 
дозвола имал најмалку 100 часови летање. 

V. ИСПИТИ И ДОЗВОЛИ 

Член 101 
Испитот и посебниот испит се состојат од те-

ориски и од практичен дел. 
Теорискиот дел од испитот се полага писмено 

или усно или и писмено и усно, а теорискиот дел од 
посебниот испит само усно. 

Практичниот дел од испитот и практичниот дел 
од посебниот испит се состојат во практична при-
мена на стеченото знаење во работата на определен 
вид работа и тип воздухоплов. 

Член 102 
Писмена пријава за полагање на испитот, од-« 

носно на посебниот испит кандидатот му поднесу-
ва на Сојузниот комитет за сообраќај и врски. 

Кон пријавата за полагање на испитот, однос-
но на посебниот испит кандидатот мора да прило-
жи согласност од организацијата на здружен труд 
или од организацијата на Воздухопловниот соју* 
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на Југославија во која е обучен за полагање на ис-
питот, како носител на правата на користење на 
воздухоплов за употребата на определен тип воз-
духоплов за полагање испит, доказ дека ги испол-
нува условите пропишани за полагање испит и ми-
слење од наставниот, односно инструкторот, со 
оцена за работата на кандидатот. 

Пријавата од став 1 на овој член за добивање 
дозвола за спортски пилот, односно пилот на едри-
лица кандидатот ја поднесува преку републичка-
та спортска воздухопловна организација, односно 
преку овластениот школски центар. 

Писмена пријава кандидатот поднесува и кога 
полага поправен испит. 

Член 103 
За претседател и член, односно за заменик ^на 

претседател или на член на комисијата за испити 
не може да биде именувано лице кое нема најмал-
ку дозвола за работа за која кандидатот го полага 
испитот. 

. Кандидатот што ги исполнува условите за по-
лагање испит мора да биде известен во рок од 20 
дена од денот на приемот на пријавата за полага-
ње испит за денот и местото на полагањето на ис-
питот. Денот за полагање испит не може да биде 
определен во рок покус од, 15 дена од денот на при-
емот на известувањето, освен ако кандидатот по-
бара испитот да го полага пред тој рок. 

На кандидатот што не ги исполнува условите 
за полагање на испитот му се доставува решение 
за тоа. Против тоа решение кандидатот може да 
изјави жалба до претседателот на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски во рок од осум дена од 
денот на доставувањето на решението. 

Член 104 
Кандидатот што на теорискиот дел на испитот, 

односно на посебниот испит ќе падне од два пред-
мета, може да полага поправен испит во рок што 
не може да биде покус од 30 дена ниту подолг од 
60 дена. 

Ако кандидатот не го положи поправниот ис-
пит или на теорискиот дел од испитот ќе падне од 
предметот експлоатација на авиони и мотори, од-
носно на посебниот испит ќе падне од повеќе од 
два предмета, ќе се смета дека не го положил ис-
питот односно посебниот испит. 

По положениот теориски дел на испитот, од-
носно на посебниот испит, кандидатот го полага 
практичниот дел. 

Ако кандидатот не го положи практичниот дел 
на испитот, односно на посебниот испит, при пов-
торното полагање ќе му се признае положениот 
Теориски дел на испитот. 

Полагањето на испитот, односно на посебниот 
испит кандидатот може да го повтори, со тоа што 
времето помеѓу две полагања не може да биде по-
кусо од три месеци ниту подолго од шест месеци. 

Член 105 
Комисијата за испити го оценува целокупниот 

успех на кандидатот на испитот со оцена:. „поло-
жил" или „не положил". 

Член 106 
На барање од лицето дтто ќе го положи испи-

тот за вршење на определени стручни работи, Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски издава доз-
рева за работа врз оси ева на која тоа лице може 
самостојно да врши определени стручни работи за 
ИР:Т положил испит. 

На барање од лицево што ќе го положи посеб-
ниот испит за вршење т посебни работи, во ва-

жечката дозвола за работа се внесува дека може 
самостојно да врши и посебни работи за кои по* 
ложил посебен испит. 

Член 107 
Кон барањето за продолжување на рокот на 

важењето на дозволата на сообраќаен пилот и на 
професионален пилот од I класа, имателот на до-
зволата мора да поднесе: 

а) ако е во прашање редовно продолжување: 
— лекарско уверение; 
— доказ за проверувањето на стручната спо-

собност од страна на овластен инспектор што обу-
чува познавање на експлоатацијата на воздухо-
пловот со принудни постапки и проверување во 
летот; 

— доказ за налетот; 
б) ако е во прашање продолжување на дозво-

ла по истекот на нејзината важност: 
1) до шест месеци: 
— лекарско уверение; 
— доказ за проверување на стручноста од стра-

на на овластен инструктор што обучува познавање 
на експлоатацијата на воздухопловот со принудни 
постапки; 

— доказ за налетот што не може да биде по-
мал од 50% од налетот за редовно продолжување; 

2) по шест месеци: 
— лекарско уверение; 
— доказ за проверување на стручноста од стра-

на на комисија што опфаќа познавање на експло-
атацијата на ^воздухопловот со принудни постапки; 

— доказ за налетот од 50 часови летање во 
последните шест месеци, од што најмалку 20 ча-
сови инструментално летање; 

в) за продолжување на важењето на дозвола-
та по прекинување во работата подолго од 60 де-
на, но во рокот на важењето на дозволата не се 
поднесува барање за продолжување, туку само 
доказ за проверување на стручноста од страна на 
инструктор, која опфаќа познавање на експлоата-
цијата на воздухопловот со принудни постапки, 
како и проверување во летот. 

Кон • барањето за продолжување на рокот на 
важењето на дозволата за професионален пилот, 
имателот на дозволата поднесува: 

а) ако е во прашање редовно продолжување: 
— лекарско уверение: 
— доказ за проверување на стручноста од стра-

на на овластен^ наставник или инструктор, што 
опфаќа познавање на експлоатацијата на возду-
хопловот со принудни постапки, како и проверу-
вање во летот; 

— доказ за налетот; 
б) ако е во прашање продолжување на дозво«-

ла по истекот на нејзиното важење: 
1) до 6 месеци: 
— исти докази како за редовно продолжува-

ње, како и докази зџ налетот кој не може да биде 
помал од 50Ve од налетот за редовно продолжување; 

2) по 6 месеци: 
т- лекарско уверение; 
— доказ за проверување на стручноста од стра-

на на комисија, што опфаќа познавање на .експло-
атацијата на воздухоплови со принудни постапки 
и проверување во летот; 

— доказ за налетот што не може да биде по-
мал од налетот потребен за редовно продолжува-
ње на дозволата; 

в) за продолжување на рокот на важењето на 
дозволата по прекинување РО работа подолго од 
60 дена, но во рокот на важењето на дозволата, 
не се поднесува барање за продолжување, туку 
само доказ за проверување на стручноста од стра-
на на наставник, односно инструктор, што опфаќа 
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познавање на експлоатацијата на воздухопловот 
со принудни постапки, како и проверување во ле-
тот. 

Продолжувањето на рокот на важењето на до-
зволата за спортски пилот на авион и хеликоптер, 
пилот на слободен балон и пилот на едрилица се 
врши под исти услови како за продолжување на 
рокот на дозволата за работа на професионален 
пилот, освен што за продолжувањето на дозволата 
по прекинување во работата подолго од 90 дена 
но во рокот на важењето на дозволата не се под-
несува барање за продолжување, туку само доказ 
за проверување на стручноста од страна на настав-
ник или инструктор, што опфаќа познавање на 
експлоатацијата на воздухоплови со принудни по-
стапки и проверување во летот. 

Продолжувањето на рокот на важењето на до-
зволата за работа на навигатори летачи, механи-
чари-техничари летачи и на помошен персонал на 
воздухоплов се врши под услови како за продол-
жување на рокот на важењето на дозволата зз ра-
бота на спортски пилот. 

Дозволата на професионален пилот, спортски 
пилот или пилот на слободен балон чиј рок на ва-
жење истекол поради отслужување на воениот рок 
на имателот на таа дозвола, се продолжува под 
исти услови под кои се продолжува рокот на ва-
жењето на дозволата за професионален пилот под 
точка б) под 1 од став 2 на овој член. 

Член 108 
По извршена хируршка интервенција, по пре-

трпена несреќа или ако оправдано се посомнева во 
способноста на член на екипажот на воздухоплов 
за вршење на определени стручни работи, односно 
посебни работи на воздухоплов за кои му е изда-
дена дозволата, се врши проверување на стручна-
та способност на членот на екипажот на летачкиот 
персонал од страна на наставник или инструктор, 
односно со повторно полагање на испит или посе-
бен испит, во согласност со прописите. 

Член 109 
v Образецот на дозволата за работа содржи: грб 
на СФРЈ, назив на органот на управата што ла 
издава дозволата и назив на дозволата, како и 
рубрики во кои се внесува: регистарски број, име 
и презиме и адреса на имателот на дозволата, да-
тум на издавањето на дозволата и потпис на 
овластеното лице што ја издало дозволата. На обра-
зецот на дозволата за работа има место и за фо-
тографија и потпис на имателот на дозволата, 
запишување на продолжувањето на рокот на ва-
жењето на дозволава и за запишување на овласту-
вањето за вршење на посебни стручни работи. 

Образецот на дозволата за работа е во формат 
205x156mm со преклоп. Образецот на дозволата се 
печати на јазиците на народите на Југославија и 
на еден од јазиците на Меѓународната организација 
за цивилна воздушна пловидба (ICAO). 

Член-НО 
Имателот на дозволата за работа мора при 

вршењето на определена стручна работа, односно 
на посебна работа на воздухоплов да ја има кај себе 
дозволата за работа и мора да ја покаже на барање 
од надлежниот орган, како и при пријавувањето на 
летот. 

Член 111 
Имателот на дозволата за работа мора да 

ја пријави секоја промена што може да влијае врз 
правилното и безбедното вршење на определена 
стручна работа, односно на посебна работа на воз-

духоплов, а особено промената на својата здравстве-
на состојба што ќе настане помеѓу два редовни ле* 
карски прегледа. За тоа време имателот на дозво-
лата за работа мора и самиот да се воздржи од вр-
шење на работата. 

Член 112 
Барањата од член 106 на овој правилник се 

поднесуваат во писмена форма до Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски во рок од 30 дена од 
денот на положениот испит, односно на посебниот 
испит. 

Член 113 
Барањата од член 106 на овј правилник со-

држат; лични податоци на подносителот на бара-
њето (име и презиме, име на таткото, датум и место 
на раѓањето, државјанство, занимање и адреса), 
назначување на видот на дозволата што се бара и 
податоци за .завршеното определено училиште и 
за стручната подготовка. Кон барањето од член 
106 на овој правилник се прилага уверение за по-
ложениот стручен испит, односно посебен испит 
и решение од овластениот лекар, односно од ле-
карската комисија за телесната и душевната спо-
собност на подносителот на барањето. 

Решението од овластениот лекар, односно од 
лекарската комисија за телесната и душевната 
способност не смее да биде постаро од три месеци. 
Ако решението е постаро од 30 дена, но не постаро 
од 3 месеци, рокот на важењето на дозволата се на-
малува за она време што изминало од денот на из-
давањето на решението до денот на издавањето на 
дозволата, односно до денот на продолжувањето на 
важењето на дозволата за работа. 

Барањето за продолжување на рокот на ва-
жењето на дозволата за работа содржи лични по-
датоци на подносителот на барањето и назначува-
ње на видот на дозволата чие важење се продол-
жува. Кон тоа барање се прилага решение од ов-
ластениот лекар, односно од лекарската комисија 
за телесната и душевната способност на подноси-
телот на барањето, како и уверение за изврше-
ното проверување на стручната способност на ра-
ботникот. 

Член 114 
Лицата што имаат дозвола за работа, учени-

ците и приправниците, мораат да имаат книшка за 
летање во која ги внесуваат податоците за извр-
шените летови за видовите на летот и за траење-
то на летот. 

Книшката за летање од став 1 на овј член со-
држи: 

1) податоци за извршените летови, и тоа цел 
на летањето, должности во текот на летањето, по-
себно за секој лет, тип на воздухоплов или уред 
за симулирано летање, број на извршените летови 
и број на часовите, на летање дење, ноќе и со по-
мош на инструменти; 

2) податоци за несреќите, принудните е лету ва-
ња, недисциплината при летањето и казните изре-
чени на летачот во врска со вршењето на летачка-
та служба. 

Податоците во книшката за летање ги заверу-
ва одговорното стручно лице во организацшата на 
здружен труд, односно во воздухопловната орга-
низација. 

Податоците од став 2 на овој член му служат 
на Сојузниот комитет за сообраќај и врски да ут-
врди дали кандидатот ги исполнува условите пре-
пишани за полагање на стручниот испит. 

Член 115 
Како почеток на рокот на важењето на дозвола* 

за работа се смета денот кога дозволата е издадена. 
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а за дозволата чиј рок на важење се продолжува 
— денот кога во дозволата ќе се запише дека рокот 
на нејзиното важење е продолжен. 

Член 116 
Дозволата за работа ќе се замени со нова доз-

вола ако сите рубрики предвидени за продожува-
ње на рокот на важењето на дозволата за работа 
Се пополнети, ако дозволата за работа се излити 
во толкава мера што да е неупотреблива, односно 
ако е загубена. 

Ако имателот на дозволата за работа ја загу-
би дозволата или на друг начин остане без неа, 
должен е тоа веднаш да му го пријави на органот 
ДЈто му ја издал дозволата. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 117 
Лицето што завршило- Воздухопловна воена 

академија и активно лета во единиците на ЈНА, а 
ги исполнува пропишаните услови, за добивање 
дозвола за работа на професионален пилот мора 
да ги полага предметите од теорискиот дел на испи-
тот од член 26 или 33 на овој правилник, и тоа воз-
духопловните прописи и англиски јазик, а за доби-
вање дозвола за работа на спортски пилот пред-
метот од теорискиот дел на испитот од член 14 или 
18 на овој правилник, и тоа воздухопловните про-
писи. 

Лицето што завршило Воздухопловна воена 
академија и што не лета во единиците на ЈНА, а 
ги исполнува пропишаните услови, како и лицето 
што ја завршило Школата на резервните офици-
ри на авијацијата, за добивање дозвола за работа 
на професионален пилот мора да ги полага пред-
метите од член 26 или 33 на овој правилник, и тоа 
експлоатација на воздухоплови и мотори и при-
нудни постапки, воздухопловни прописи, англис-
ки јазик и практичен дел од стручниот испит, а 
за добирање дозвола за работа на спортски пилот 
предметите од член 14 или 18 на овој правилник, 
и тоа експлоатација на воздухоплови и мотори и 
принудни постапки, воздухопловни прописи и прак-
тичен дел на стручниот испит. 

Член 118 
Имателите на спортски дозволи за работа на 

Пилоти на авиони или хеликоптери мораат до 31 
декември 1981 година да положат диференцијален 
испит од предметот радиофонија. 

Член 119 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да ва^ки Правилникот за стручната 
подготовка, стручните испити, дозволите за работа 
и работите што може да ги врши екипажот на воз-
духоплов, падобранскиот персонал, наставниците и 
инструкторите по летање и падобранство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 47/75 и 2/76). 

Член 120 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3267/1 
16 ноември 1979 година 

Белград 

Претседател на 
Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, с р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Зако-
нот за здравствената исправност на животните на-
мирници и на предметите за општа употреба, („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 55/78), во согласност со 
сојузниот секретар за пазар и општи стопански ра-
боти и со Сојузниот комитет за земјоделство, Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА МИКРОБИО-
ЛОШКАТА ИСПРАВНОСТ НА КОИ МОРААТ ДА 
ИМ ОДГОВАРААТ ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ 

ВО ПРОМЕТОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 1 

Член 1 
Животните намирници што се пуштаат во про-

мет на домашниот пазар (во натамошниот текст: 
намирници), во поглед на микробиолошката ис-
правност мораат да им одговараат на условите про-
пишани со овој правилник. 

Член 2 
Ако со овој правилник за одделна намирница 

не се пропишани посебни услови во поглед на ми-
кробиолошката исправност, согласно ќе се приме-
нуваат одредбите што се однесуваат на микробио-
лошката исправност на сродни намирници. 

Член 3 
Под број на микроорганизми во lg/ml намири 

ници, во смисла на овој правилник, се подразбира 
бројот на микроорганизмите израснати на подлога 
на хранилив агар според пропишаните методи за 
вршење на микробиолошки анализи и суперанали-
ѕи на намирниците. 

II. ОПШТИ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА 
МИКРОБИОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА 

НА МИРНИЦИТЕ 

Член 4 
Ако со овој правилник за одделни намирници 

не е определено поинаку, намирници© во проме-
тот не смеат да содржат: 

1) бактерии од Salmonella вид во 25 g (ml); 
2) коагулаза на позитивни стафилококи во 0,01 

g (ml); 
3) сулфиторедукувачки клостридии во 0,01 

е (mi); 
4) Proteus видови во 0,001 g (ml); 
5) Escherichia coli во 0,001 g (ml), 

III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА МИКРО-
КРОБИОЛ ОПИСИТЕ СВОЈСТВА НА ОДДЕЛНИ 

НАМИРНИЦИ 

1. Месо и производи од месо 

Член 5 
Сурово месо на трупови, во полутки и четвр-

тинки во длабочината на мускулите не смее да 
содржи во lg бактерии од член 4 точ. 2 до 5 на 
овој правилник. Бројат на микроорганизмите не 
смее да биде поголем од 1.000 во 1 g. 

Сурово месо во помали парчиња или конфек-
ционирано месо и сурово месо од живина во тру-
пови и парчиња, не смее да содржи сулфито|>е-
дукувачки клостиридии во 0,1 g. 
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Член ft 
Иситпето (мелено) сурово месо не смее да со-

држи: коагулаза на позитивни стафилококи во ОД g 
и Proteus видови во 0,01 g. Бројат на микроорга-
низмите не смее да биде поголем од 3,000.000 во 1 g. 

Член 7 
Трајни колбаси, домашна шунка, пршут (дал-

матински, крашки) и сите видови сувомеСести про-
изводи во парчиња, сува вратина (бундиола) сокол, 
сува свинска и говедска печеница, говедска, овча 
и козја пастрма, суви глави, суви коленици, свин-
ски и говедски димени јазици, сУ^а сланина (под-
брадник, тиролска, царска, месеста, мешеста, пап-
рицирана, барена) и други производи од овој вид 
не смеат да содржат во ОД g: Escherichia coli, Pro-
teus видови, коагулаза на позитивни стафплоко-
ки и сулфиторедукувачки костридии. 

Член 8 
Шункарица, тиролски колбас, крањски колбас, 

ловечки колбас, летен колбас, говедски колбас, 
хреновки, сафалада, париски колбас, екстра-кол-
бас и други полутрајне и барени колбаси не 
смеат да содржат во 0,01 g: Escherichia coli i Pro-
teus видови, ниту сулфиторедукувачки клости-
тридии во ОД g. 

Член 9 
Тлачеиица (шваргла), крвавица, кавурма, кол-

бас од џигер (џигериица), паштети од дробови, во 
црева и други видови варени колбаси (колбаси од 
дробови не смеат да содржат во 0,01 g: Proteus ви-
дови и Escherichia coli. 

Член 10 
Дехидрирани производи од месо оо додатоци 

или без додатоци, што се пуштаат во промет во 
оригинално пакување не смеат да содржат во 
0 01 g: Escherchia coil и Proteus видови, ниту сул-
фиторедукувачки клостридии во ОД g. 

Член 11 
Шунка и плешка во лименка, каре во лимен-

ки, вратима во лименка, пресувана шунка, шунка 
или плетка во пластична амбалажа, телешко во 
желе и други видови пастеризирани конзерви од 
месо што се чуваат на температура до 10°С не 
смеат да содржат во ОД g: Escherichia coli, Pro-
teus видови, коагулаза на позитивни стафилокохи 
и сулфиторедукувачки клостридии. 

На условите од став 1 на овој член, мораат да 
им одговараат пастеризирани по лу конзерви од ри-
би ракови, школки, жаби, полжави и желки. 

Член 12 
Конзерви од месо во парчиња, конзерви од ме-

со во сопствен сок, конзерви од исигнето месо, кон-
зерви од покрупно и поситно иситнето месо. конзерви 
од фино иситнето месо, јадења во лименки од месо, 
и дробови или производи од месо со зеленчук или 
без зеленчук или други намирници од растително 
потекло, колбаси во лименки и други конзерви од 
тој вид што се обработуваат на температури над 
100°С, мораат да бидат, по правило', стерилни. Не-
стерилни извадоци не смеат да содржат повеќе од 
ЗОО микроорганизми на сапрофити во 1 g. 

На условите од став 1 на овој член мораат да 
им одговараат конзерви од риби, ракови, школкари, 
морски ежови, полжави, жаби и желки, кои се об-
работуват на температура над 100°С. 

Член 13 
Свежа риба чии парчиња се потешки од 0,5 kg 

не смее да содржи од ОД g: коагулаза на позитив-
ни стафилококи, сулфиторедукувачки клостридии 
Proteus видови и Escherichia coli. Бројат на ми-
кроорганизмите не смее да биде поголем од 1.000 
во 1 g. 

Свежа риба во тежина од 0,5 kg мора да одго-
вара на условите од член 4 на овој правилник. 

Член 14 
Замрзната риба, замрзнати ракови, полжави, 

жаби и желки, не смеат да содржат во ОД g: коз-
гулаза на позитивни стафилококи, сулфитореду-
кувачки клостридии, Proteus видови и Escherichia 
coli. Бројот на микроорганизми^ не смее да биде 
поголем од 1.000 во 1 g. 

Член 15 
Солена риба не смео да содржи коагулаза на 

позитивни стафилококи во ОД g, Proteus видови и 
Escherichia coli во 0,01 g, ниту повеќе од 10.000 
спорогени аеробни бактерии во 1 g. 

Член 16 
Лимена и сушена риба во длабоч^шата на му-

скулите не смее да содржи во ОД g: коагулаза 
на позитивни стафилококи, сулфиторедукувачки 
клостридии, Proteus видови и Escherichia coli. Бро-
јот на микроорганизмите не смее да биде поголем 
од 1.000 во 1 g. 

Член 17 
Свежа морска риба, замрзната морска риба, 

рибини конзерви и пастеризирани рибини полукон-
зерви, не смеат да содржат хистамински и на хис-
тамин слични материи во количества кои кај т р о -
мите зајаци во биолошки обиди предизвикуваат 
анафилактичен шок. Тие испитувања се вршат спо-
ред епидемиолошките индикации. 

2. Млеко и производи од млеко 

Член 18 
Сурово млеко не смее да содржи повеќе од 

3.000.000 микроорганизми во 1 ml. 

Член 19 
Стерилизира^ млеко и стерилизирани млечни 

напивки мораат, по правило, да бидат стерилни. 
Нестерилните извадоци не смеат да содржат пове-
ќе од 100 микроорганизми на сапрофити во 1 ml. 

Член 20 
Сите видови млеко во прав не смеат да содржат 

во ОД g: коагулаза на позитивни стафилококн, 
сулфиторедукувачки клостридии, Proteus видови и 
Escherichia coli. Бројот на микроорганизмите не 
смее да биде поголем од 50.000 во 1 g. 

Член 21 
Пастеризирано млеко во оригинално пакување, 

додека се наоѓа складирано во млекарница не смее 
да содржи во 1 ml: коагулаза на позитивни стафи-
лококи, сулфиторедукувачки клостриди, Proteus ви-
дови и Escherichia coli. Бројот на микроорганизмите 
не смее да биде поголем од 30.000 во 1 ml. 

Пастеризирано млеко во моментот на продава-
њето на потрошувачите не смее да содржи во ОД 
mg; коагулаза на позитивни стафилококи, сулфи-



Страна 38 — Број 2 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 11 јануари 19Г>0 

торедукувачки- клостридии, Proteus видови и Esche-
richia coli. Бројот на микроорганизмите не смее да 
биде поголем од 100.000 во 1 ml. 

Член 22 
Згуснато засладено млеко и згуснато засладено 

обрано млеко не смее да содржи во 1 ml: коагулаза 
на позитивни стафилококи, сулфиторедукувачхи 
клостридии. Proteus видови и Escherichia coli. Бро-
јот на микроорганизми^ не смее да биде поголем 
од 30.000 во 1 ml. 

Згуснато засладено млеко, згуснато ^засладе-
но млеко и згуснато незасладено обрано млеко не 
смеат да содржат микроорганизми во 1 ml. 

Член 23 
Кисело млеко, јогурт, кефир и ферментирани 

млечни напивки додека се наоѓаат складирани во 
млекарница не смеат да содржат во 0,1 ml: квасци, 
коагулаза на позитивни стафилококи. сулфиторе-
дукувачки клоетридии. Proteus видови и Escheri-
chia coli. 

Кисело млеко, јогурт, кефир, и ферментирани 
млечни напивки во моментот на продавањето на 
потрошувачите не смеат да содржат во 0,01 ml: Pro-
teus видови и Escherichia coli. 

Условот за квасците не се однесува на кефи-
рот. 

Член 24 
Млечни напивки од пастеризирано млеко и 

млечни напивки од пастеризирано обране млеко не 
смеат да содржат во ОД ml: ксагулаза на позитив-
ни стафилококи. сулфиторедукувачки к л остри ди IT, 
Proteus видови и Escherichia coli, бројот на микроо-
ганизмите не смее да биде поголем од 100.000 во 
1 ml. 

Член 25 
Кисела и слатка павлака не смеат да содржат 

во 0,1 ml: коагулаза на позитивни стафилококч, 
сулфиторедукувачки клостридии, Proteus видови и 
квасци и Escherichia coli. 

Пастеризирана слатка павлака, пастеризирана 
слатка павлака за кафе, пастеризирана кисела пав-
лака и пастеризирана матена слатка павлака, ме 
смеат да содржат во 0,1 ml: коагулаза на позитив-
ни стафилококи. сулфиторедукувачки Клостридип, 
Proteus видови и Escherichia coli. 

Пастеризиргпа слатка павлака, пастеризирана 
слатка павлака за .кафе и пастеризирана матена 
слатка павлака не смеат да содржат повеќе од 
50.000 микроорганизми во 1 ml. 

Стерилизирана слатка павлака и стерилизира-
на слатка павлака за кафе не смеат содржат 
микроорганизми во 1 ml. 

Член 26 
Путер не смее да содржи во ОД g: коагулаза на 

позитивни стафилококи. сулфиторедукувачки кло-
стридии, Proteus видови Escherichia coli, ниту.ли-
политични бактерии во 0,001 g. 

Кајмак не смее да содржи Escherichia coli i Pro-
teus видови во 0,01 g, ниту липолитични бактерии 
во 0,001 g. 

Член 27 
Сирење не смеат да содржи и тоа: 
1) меки сирења — Escherichis cold i Proteus ви-

деви во 0,01 g; 
2) тврди сирење — коагулаза на позитивни 

стафилококи, сулфиторедукувачки клостридии и 
Proteus видови и Escherichia coli во ОД g; 

3) топени сирење —* коагулаза на позитивни 
стафилококи, сулфиторедукувачки клостридии, 
Proteus видеви и Escherichia col1 во ОД g, повеќе од 
10.000 микроорганизми во 1 g. 

Член 28 
Сладолед и сладоледни мешаници не смеат да 

содржат коагулаза на позитивни стафилококи вог 
1 g, сулфиторедукувачки клостридии Pioteus ви-
дови и Escherichia coli во ОД g. Бројот на микро-
организмите не смее да биде поголем од 50.000 
во 1 g. 

Прашок за сладолед не смсе да содржи коагула-
за на позитивни стафИлококи, сулфиторедувачки 
клострпдии и Proteus видови и Escherichia coli во 
1 g. Бројот на микроорганизми^ не смее да биде 
поголем од 30 ООО во 1 g. 

3. Други животни намирници 

Член 29 
По лу готови јадења подготвени за печење или 

варење не смсат да содржат Escherichia coli во 
0,01 g. ниту повеќе од 50.000 микроорганизми во 1 g. 

Член 30 
Готови замрзнати јадења од месо,, дробови и 

додатоци, не смеат да содржат во ОД g: коагулаза 
на П О З И Т И Р Н И стафилококи, сулфиторедукувачки 
клостридии и Proteus видови и Escherichia coli, 
ниту повеќе од 100.000 микроорганизми во 1 g и 
10.000 аеробни спорогени бактерии во 1 g. 

Член 31 
Готови замрзнати јадења од зеленчук или на-

мирници од растително потекло со додаток или без 
додаток на месо, производи од месо или дробови 
не смеат да содржат во ОД g: коагулаза на позитив-
ни стафилоки. Proteus видови, Escherichia coli, ни-
ту повеќе од 100.000 микроорганизми во 1 g и 
10.000 аеробни спорогени бактерии во 1 g. 

Член 32 
Готови јадења од месо, дробови и додатоци 

подготвени во ресторани и други објекти не смеат 
да содржат во ОД g: коагулаза на позитивни ста-
филококи, сулфиторедукувачки клостридии, Proteus 
видови и Escherichia coli. Бројот на микроорганизини-
те не смее да биде поголем од 10.000 во 1 g. 

Член 33 
Готови јадења од зеленчук или намирници од 

растително потекло со додаток или без додаток 
на месо, производи од месо или дробови подготвени 
во ресторани и други објекти не смеат да содржат 
во ОД g: коагулаза на позитирни стафилококи 
Proteus видови и Escherichia coli. Бројот на микро-
организмите не смее да биде поголем од 10.000 во 1 g. 

Член 34 
Сите видови сири ла не смеат да содржат РО 

1 g (ml): ксагулаза на позитивни стафилококи, 
сулфиторедукувачки кл остри дни Proteus видови и 
Escherichia coli. Бројот на микроорганизми^ не 
смее да биде поголем од 10.000 во 1 g (ml). 

Член 35 
Свежи јајца во лушпа не смеат да содржат бак-

терии Salmonella видови во 50 g, ниту квасци и 
мувла во 1 g. 

Јајца во прав не смеат да содржат бактерии 
Salmonella видови во 50 g, сулфиторедукувачки 
клоетридии во ОД g, Escherichia coli во 0.01 g, ниту 
повеќе од 200.000 микроорганизми во 1 g. 
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Замрзнати кршени јајца не смеат да содржат 
бактерии Salmonella видови во 50 g, сулфиторедуку-
вачки клостридии во ОД g, Escehrichia coli во 0,01 g, 
ниту повеќе од 500.000 микроорганизми во 1 g. 

Член 36 
Замрзнати теста не смеат да содржат повеќе од 

500.000 микроорганизми во 1 g, ниту повеќе од 1.000 
квасци и мувла во 1 g, а замрзнати лиснати теста 
ниту липолитички бактерии во 0,001 g. 

Член 37 
Сите видови тестенини не смеат да содржат во 

1 g: повеќе од 100.000 микроорганизми, повеќе од 
10.000 аеробни спорогени бактерии и повеќе од 10.000 
квасци и мувла. 

Член 38 
Полнети чоколади во плочи, полнети чоколади и 

чоколадни десерти, нугат, марципан, локум, инду-
стриски произведени и пакувани колачи и други 
производи од тој вид, не смеат да содржат во ОД g: 
Proteus видови и Escherichia coli, а во 1 g: повеќе од 
10.000 микроорганизми, повеќе од 1.000 аеробни и 
спорогени бактерии и повеќе од 100 квасци и мувла. 

Член 39 
Бонбони, дражен, гуми за џвакање, кекс, вафли, 

печива, обланди и други производи од тој вид, не 
смеат да содржат во ОД g: коагулаза на позитивни 
стафилококи, сулфиторедукувачки клостридии, Pro-
teus видови и Escherichia coli, повеќе од 1.000 аероб-
ни спорогени бактерии во 1 g, ниту повеќе од 1.000 
квасци и мувла во 1 g. 

Член 40 
Млечни индустриски кремови во оригинално па-

кување не смеат да содржат коагулаза на позитивни 
стафилококи во 1 g, сулфиторедукувачки клостри-
дии Proteus видови и Escherichia coli во ОД g, липо-
литични бактерии во 0,01 g, ниту повеќе од 30.000 
микроорганизми во 1 g. 

Колачи со крем и кремови не смеат да содржат 
Escherichia coli во 0,01 g, ниту повеќе од 100.000 ми-
кроорганизми во 1 g. 

Член 41 
Шеќер не смее да содржи во ОД g: коагулаза на 

позитивни стафилококи, сулфиторедукувачки кло-
стридии, Proteus видови и Escherichia coli, повеќе од 
10.000 микроорганизми во 1 g, и повеќе од 100 ква-
сци и му&ла во 1 g. 

Член 42 
Мајонез, концентрат^ за супи и концентрати за 

супи со додатоци не смеат да содржат Escherichia 
coli во ОД g, ниту повеќе од 100.000 микроорганизми 
во 1 g. 

Салати со мајонез не смеат да содржат Escheri-
chia coli во 0,01 g, ниту повеќе од 500.000 микроорга-
низми во 1 g. 

Член 43 
Маргарин не смее да содржи во 0.01 g Proteus 

видови и Escherichia coli, ниту липолитични бакте-
рии во 0,001 g. 

Член 44 
Непастеризирано пиво не смее да содржи Esche-

richia coli во 1 ml. Пастеризирано пиво не смее да 
содржи Escherichia coli во 10 ml, ниту коагулаза на 
позитивни стафилококи, сулфиторедукувачки кло-
стридии и Proteus видови во ОД ml. 

Член 45 
Замрзнато овошје и замрзнато овошје во сируп 

не смее да содржи во ОД g: коагулаза на позитивни 
стафилококи, сулфиторедукувачки клостридии, Pro-
teus видови и Escherichia coli, повеќе од 100.000 ми-
кроорганизми во 1 g, ниту повеќе од 100 квасцл и 
мувла во 1 g. 

Член 46 
Сушено овошје не смее да содржи во ОД g: коз-

гулаза на позитивни стафилококи Proteus ВИДОБИ И 
Escherichia coli, повеќе од 200.000 микроорганизми 
во 1 g, ниту повеќе од 10.000 квасци и мувла во 1 g. 

Член 47 
Сушено овошје не смее да содржи повеќе од 

200.000 микроорганизми и повеќе од 10.000 квасци и 
мувла во 1 g. 

Замрзнат зеленчук не смее да содржи повеќе од 
100Д)00 микроорганизми во 1 g. 

Член 48 
Зашеќерено овошје не смее да содржи во ОД g: 

коагулаза на позитивни стафилококи, сулфитореду-
кувачки клостридии, Proteus видови и Escherichia 
coli, повеќе од 100.000 микроорганизми во 1 g, ниту 
повеќе од 10.000 квасци и мувла во 1 g. 

Член 49 
Пржени кикиритки во лушпа, разни семки и 

лебл ебип не смеат да содржат во 1,0 g: коагулаза на 
позитивни стафилококи, сулфиторедукувачки кло-
стридии, Proteus видови и Escherichia coli, липоли-
тични бактерии во 0,001 g, повеќе од 100.000 микро-
организми во 1 g, ниту повеќе од 1.000 квасци и 
мувла во 1 g. 

Член 50 
Џржени кикиритки без лушпа, солени бадеми и 

слични производи од тој вид пакувани во лименки 
или друга херметички затворена амбалажа, не смеат 
да содржат во ОД g: коагулаза на позитивни стафи-
лококи, сулфиторедукувачки клостридии, Proteus 
видови Escherichia coli, липолитични бактерии во 
0,001 g, повеќе од 10.000 микроорганизми во 1 е, ни-
ту повеќе од 100 квасци и мувла во 1 g. 

Член 51 
Пастеризирани производи од овошје, зеленчук и 

печурки не смеат да содржат во ОД g: коагулаза на 
позитивни стафилококи, сулфиторедукувачки кло-
стридии, Proteus видови и Escherichia coli, липоли-
тични бактерии во 0,001 g, повеќе од 10.000 микро-
организми во 1 g, ниту повеќе од 100 квасци и мув-
ла во 1 g. 

Член 52 
Конзерви од овошје, зеленчук и печурки што 

се обработуваат на температура над 100°С мораат, 
по правило, да бидат стерилни. Нестеоилни изва-
доци не смеат да содржат повеќе од ЗОО микроор-
ганизми на сапрофити во 1 g. 

Член 53 
Пржено кафе не смее да содржи во ОД g: коагу-

лаза на позитивни стафилококи, су л фит о ре ду ку в ач-
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ки клостридии, Proteus видови и Escherichia coli, ли-
политични бактерии во 0,001 g, повеќе од 100.000 
микроорганизми во 1 g, ниту повеќе од 100 квасци 
и мувла во 1 g. 

Член 54 
Какао во прав и мелено кафе во вакумирана ам-

балажа не смеат да содржат во 0,1 g: коагулаза на 
позитивни стафилококи, сулфиторедукувачки кло-
стридии, Proteus видови и Escherichia СОН, липолитич-
ни- бактерии во 0,001 g, повеќе од 10.000 микроорга-
низми во 1 g, ниту повеќе од 100 квасци и мувла 
во 1 g. 

Член 55 
Овошни сокови, освежителни овошни напивки, 

сокови и сосови од зеленчук и кечап не смеат да 
содржат во 0,1 .ml: коагулаза на позитивни стафи-
лококи, сулфиторедукувачки клостридии, Proteus 
видови и Escherichia ccli, ниту повеќе од 100 микро-
организми ЕО 1 ml. 

Концентрирани овошни сокови, овошни сирупи 
и ароматизирани сирупи не смеат да содржат во ОД 
ml* коагулаза на позитивни стафилококи, сулфито-
редукувачки клостридии, Proteus видови и Escheri-
chia coli, ниту повеќе од 200.микроорганизми во 1 ml. 

Член 56 
Освежителни газирани безалкохолни пијачки не 

смеат да содржат Proteus видови и Streptococus fae-
calis во 100 ml, коагулаза на позитивни стафило-
коки и сулфиторедукувачки кл остри дни во ОД ml, 
повеќе од 100 микроорганизми во 1ml, ниту повеќе 
од 10 колиформни бактерии во 100 ml определени 
како најверојатен број. 

Член 57 
Алфатоксин (Б1 + G1) не смеат да содржат, и 

тоа' 
1) пченица, пченка, ориз. Јачмен, и други жита 

— повеќе од 1 микрограм/kg; 
2) грав, грашок, леќа — повеќе од 5 микрогра-

ми/kg: 
3) лешници, ореви, бадеми — повеќе од 5 микро-

грами/kg; 
4) кафе, чај, какаовец — повеќе од 5 микро-

грами/kg; 
5) кикиритки — повеќе од 10 микрограми/'kg. 

IV. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 58 
АКО СО микробиолошко испитување се утврди 

дека намирниците од чл. 4 до 57 на овој правилник, 
во поглед на микробиолошката исправност не им од-
говараат на условите пропишани со овој правилник, 
тие намирници се сметаат хигиенски неисправни. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
намирниците не се сметаат хигиенски неисправни 
ако бројот на микроорганизмите во 1 g (ml) е зго-
лемен до 50% во однос на бројот на микроорганиз-
мите кои, според одредбите на овој правилник мо-
жат тие намириици да ги содржат, ако такви намир-
ници во поглед на микробиолошката исправност им 
одговараат на другите услови пропишани со овој 
правилник. 

Член 59 
Ако намирниците од чл. 18, 20, 25 до 27 и член 

35 ст. 2 и 3 на овој правилник во поглед на микро-
биолошката исправност не им одговараат на усло-
вите пропишани со овој правилник, освен одред-
бите за содржината на Salmonella бактерии, коагу-
лаза на позитивни стафилококи и сулфиторедуку-
вачки клостридии, тие можат да Се употребуваат 

како суровини за производство на други намирници 
под следните услови: 

1) сурово млеко и млеко во прав — ако се обра-
ботат термички најмалку на температура на пасте-
ризација; 

2) павлака и кајмак — ако се обработат термич-
ки најмалку на температура на пастеризација. 

Согласно со одредбата од став 1 на овој член, 
како суровина може да се употребуваат и: 

1) путер — за производство на масло; 
2) меки и тврди сирења — за производство на 

топени сирења; 
3) јајца во прав и замрзнати кршени јајца — 

за подготвување на тестенини. 

Член 50 
Ако намирниците од чл. 5, 6 и 13 до 15 на овој 

правилник, во поглед на микробиолошката исправ-
ност не им одговараат на условите пропишани со 
овој правилник, освен одредбите за содржината 
на Salmonella бактерии, коагулаза на позитивни 
стафилококи и сулфиторедукувачки клостридии, 
а имаат непроменети органолептички својства, можат 
да се употребуваат како суровини за производство 
на намирници кои се обработуваат термички на тем-
пература од најмалку 70°С во центарот на произ-
водот. 

Член 61 
Овој пра вили ик влегува во сила осмиот деи од 

денот на објавувањето во „Службен лист иа СФРЈ". 

Бр. 30 
7 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за. труд, 

здравство и социјална заштита 
Светозар Пеновски, е. р. 

9, 

Брз основа на член 6 став 1 од Законот за мер-
ните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ4 , 
бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УПОТРЕБАТА НА СЕКУНДАРНИТЕ ЕТАЛО-
НИ И НА РАБОТНИТЕ ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИ-
ЦАТА ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ЗА НИВНАТА КЛА-

СИФИКАЦИЈА . 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува употребата на 

секундарните еталони и на работните еталони на 
единицата за температура за температурен опсег 
од 13.81 К до 6300 К и се определува нивната кла-
сификација. 

> II. СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ 

Член 2 
Инструментите што можат да се употребуваат 

како секундарни еталони на единицата за темпе-
ратура, температурните опсези на нивната приме-
на, како и границите на нивните мерни несигурно-
сти се: 
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СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ 
ТЕМПЕРАТУРЕН 

ОПСЕГ НА ПРИМЕ-
НАТА 

ГРАНИЦИ НАМЕРНАТА 
НЕСИГУРНОСТ ЗА ТЕМ-
ПЕРАТУРЕН ОПСЕГ НА 

ПРИМЕНАТА 
ПЛАТИНСКИ ОТПОРНИ ТЕРМОМЕТРИ 13,81 К до 630,74°С 0,00£ К до 0,02 К 
ПЛАТИНСКИ ОТПОРНИ ТЕРМОМЕТРИ ЗА ПО-
ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ 630,74°С до 1 064,43°С 0,05 К до ОД К 
ЖИВИНИ ТЕРМОМЕТРИ —30°С до 600°С* 0,002 К до 0,2 К 
ТЕРМОПАРОВИ ПЛАТИНА — РОДИУМ/ПЛАТИНА 300°С до 1200°С 0,2 К до 0,4 К 
ОПТИЧКИ ПИРОМЕТРИ 800°С до 2 500°С 4 К до 10 К 
ТЕМПЕРАТУРНИ ЛАМБИ 800°С до 2 000°С 2 К до 4 К 
ТЕМПЕРАТУРНИ ЛАМБИ 1 200°С до 2 ?00°С 4 К до 12 К 

Член 3 
Платински отпорни термометри — секундарни 

еталони се употребуваат за преглед на: 
1) платински отпорни термометри — работни 

еталони со повисока точност; 
3) Радиј ациони пирометри — работни еталони со 

повисока точност; 
2) живини термометри — работни еталони со 

повисока точност; 
4) платински отпорни термометри и живини 

термо*1етри — мерила за температура. 

Член 4 
Платински отпорни термометри за повисоки 

температури — секундарни еталони се употребу-
ваат за преглед на: 

1) платински отпорни термометри за повисоки 
температури — работни еталони со повисоки точ-
ност; 

2) платински отпорни термометри за повисоки 
температури — мерила за температура. * 

Член 5 
Живини термометри — секундарни еталони се 

употребуваат за преглед на: 
1) живни термометри — работни еталони со 

повисока точност; 
2) платински отпорни термометри — работни 

еталони со повисока точност; 
3) платински отпорни термометри и живини 

термометри — мерила за температура. 

Член 6 
Термопарови платина-родиум/платина — секун-

дарни еталони се употребуваат за преглед на: 
1) термопарови платина-родиум/платина — ра-

ботни еталони со повисока точност; 
2) радијацији пирометри — работни еталони 

со повисока точност; 
3) термопарови платина-родиум/платина — ме-

рила за температура. 

Член 7 
Оптички пирометри— секундарни еталони се 

употребуваат за преглед на: 
1) термонарови платина-родиум/платина — ра-

. богни еталони со повисока точност; 

2) оптички пирометри — работни еталони со по-
висока точност; 

3) температурни ламби — работни еталони со 
повисока точност. 

Член 8 
Температурни ламби (800°С до 2 000°С) — се-

кундарни еталони се употребуваат за преглед на: 
1) температурни ламби (800°С до 2 000°С) ра-

ботни еталони со повисока точност; 
2) оптички пирометри —'работни еталони со по-

висока точност. 

Член 9 
Температурни ламби (1200°С до 2 890°С) — се-

кундарни еталони се употребуваат за преглед на 
температурни ламби (1 200°С до 2 800°С) — работни 
еталони со повисока точност. 

Член 10 
Секундарни еталони можат да се употребуваат 

и за преглед на работните еталони и мерилата штф 
не се наведени во чл. 3 до 9 на овој правилник, ако 
со нивната употреба се постигнува потребната точ-
ност во определениот температурен опсег на при-
мената. 

Член 11 
Точноста на секундарните еталони се каракте-

ризира со вредноста на мерната несигурност која 
за одделни секундарни еталони мора да се наоѓа во 
границите дадени во член 2 на овој правилник. 

III. РАБОТНИ ЕТАЛОНИ 

Член 12 
Работните еталони на единицата за темпера-

тура се класифицираат, според нивото на точ-
ност, нџ: 

1) работни еталони со повисока точност; 
2) работни еталони со пониска точност. 

Член 13 
Инструментите што можат да се употребуваат 

како работни еталони со повисока точност, темпе-
ратурните опсези на нивната примена, како и гра-
ниците на нивните мерни несигурности се: 
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ГРАНИЦИ НА МЕРНА-
РАБОТНИ ЕТАЛОНИ СО ПОВИСОКА ТЕМПЕРАТУРЕН ОП- ТА НЕСИГУРНОСТ ЗА 

ТОЧНОСТ СЕГ НА ПРИМЕНАТА ТЕМПЕРАТУРЕН - ОП-
СЕГ НА ПРИМЕНАТА 

ПЛАТИНСКИ ОТПОРНИ ТЕРМОМЕТРИ 

ЖИВИНИ ТЕРМОМЕТРИ 

%;РМОПАРОВИ 
Ј1ЛАТИНА — РО ДИУМ/ПЛ АТИНА 

ПЛАТИНСКИ ОТПОРНИ ТЕРМОМЕТРИ 
ЗА ПОВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ 

ОПТИЧКИ ПИРОМЕТРИ 
РАДИЈАЦИОНИ ПИРОМЕТРИ 

ТЕМПЕРАТУРНИ ЛАМБИ 

ТЕМПЕРАТУРНИ ЛАМБИ 

13,81 К до 630,74°С 0,03 К до 0,07 К 

—30СС до 600°С 0,01 Ќ до 1,0 К 

300°С до 1 200сС 0,4 К до 1,0 К 

630,74°С до 1 064,43°С ОД К до 0,2 К 

800°С до 2 500°С л 4 К до 10 К 

30°С до 2 000°С 4 К до 12 К 

800°С до 2 000°С 3 К до 6 К 

1 200ГС до 2 800°С 7 К до 15 К 

Член 14 
Платински отпорни термометри — работни ета-

лони со повисока точност се употребуваат за пре-
глед на мерилата за температура, и тоа на: полу-
проводнички отпорни термометри, термометри пол-
нети со течност (вклучувајќи и живини термоме-
тру , манометарски термометру живини термо-
метри за повисок опсег на температурата, отпорни 
термометри од неблагороден* метали, платински 
отпорни термометри и термопарови. 

Член 15 
Живини термометри — работни еталони со по; 

висока точност се употребуваат за преглед на: 
1) живини термометри — работни еталони со 

пониска точност; 
2) мерила за температура, и тоа на: полупро-

воднички термометри, термометри полнети со теч-
ност (вклучувајќи и живини термометри), маноме-
тарски термометри, живини термометри за повисок 
опсег на температурата, отпорни термометри од не-
благородни метали, платински отпорни термометри 
и термопарови. 

Член 16 
Термс-парови платина-родиум/платина — рабо-

тни еталони со повисока точност се употребуваат 
за преглед на: 

1) термопарови платина-родиум/платина — ра-
ботни еталони со пониска точност; 

2) мерила за температура, и тоа на: оптички 
пирометри, фотоелектрични пирометри и термопа-
рови платина-родиум/платина. 

Член 17 
Платински отпорни термометри за повисоки 

температури — работни еталони со повисока точ-
ност се употребуваат за преглед на платински от-
порни термометри за повисоки температури—мери-
ла за тетмпература. 

Член 18 | 
Оптички пирометри — работни еталони со по-

висока точност се употребуваат за преглед на мери-
лата за температура, и тоа на: лабораториски тем-

пературни ламби, оптички пирометри и фотоелек-
трични гшрометри. 

Член 19 
Радиј ациони пирометри — работни еталони со 

повисока точност се употребуваат за преглед на 
радијациони пирометри — работни тела со пониска 
точност. 

Член 20 
Те.4пературни ламби (800°С до 2 000°С) — ра-

ботни еталони со повисока точност се употребуваат 
за преглед на мерилата за температура, и тоа на: 
оптички гшрометри и фотоелектрични пирометри. 

Член 21 
Температурни ламби (1 200°С до 2 800°С) — ра-

ботни еталони со повисока точност се употребуваат 
за преглед на пирометри за боја — мерила за тем-
пература. 

Член 22 
Работните еталони со повисока точност можат 

да се употребуваат и за преглед на работните ета-
лони со пониска точност и на мерилата што не се 
наведени во чл. 14 до 21 од овој правилник, ако со 
нивната употреба се постигнува потребната точност 
во определениот температурен опсег на примената. 

Член 23 
Точноста на работните еталони со повисока точ-

ност се карактеризира со вредноста на мерната не-
сигурност која за одделни работни еталони со пови-
сока точност мора да се наоѓа во границите дадени 
во член 13 на овој правилник. 

Секундарните еталони можат да се употребу-
ваат за преглед на работните еталони со повисока 
точност само ако односот на мерната несигурност 
на секундарниот еталон наспрема мерната несигур-
ност на работниот еталон со повисока точност е 
најмногу 1:2 во температурниот опсег до 800°С, од-
носно најмногу 1:1,5 во температурниот опсег над 
800°С. . } 

Член 24 
Инструментите што можат да се употребуваат 

како работни еталони со пониска точност, тетмпе-
ратурните опсези на нивната примена, како и гра^ 
ганците на нивните мерни несигурности се: 
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Член 25 
Живини термометри — работни еталони со по-

ниска точност се употребуваат за преглед на мери-
лата за температура, и тба на: полупроводнички 
отпорни термометру термометру полнети со теч-
ност (вклучувајќи и живини термометру, маноме-
тарски термометру отпорни термометри од небла-
городни метали, платински отпорни термометри и 
термопарови од неблагородни метали. 

Член 28 
Термопарови платина-роднум/платина — работ-

ни еталони со пониска точност се употребуваат за 
преглед на мерилата за температура од член 25 на 
овој правилник. 

Член 27 
Радијациони пирометри — работни еталони со 

пониска точност се употребуваат за преглед на ра-
диј ациони пирометри — мерила за температура. 

Член 28 
Работните еталони со пониска точност можат 

Да се употребуваат и за преглед на мерилата за 
температура што не се наведени во чл, 25 до 27 ча 
овој правилник, ако со нивната употреба се постиг-
нува потребната точност во определениот темпс-
ратурен опсег на примената. 

Член 29 
Точноста на работните еталони со пониска точ-

ност се карактеризира со вредноста на мерната не-
сигурност која за одделни работни еталони со по-
ниска точност мора да се наоѓа во границите даде-
ни во член 24 на овој правилник. 

Работните еталони со повисока точност можат 
да се употребуваат за преглед на работните еталони 
со пониска точност само ако односот на мерната 
несигурност на работниот еталон со повисока точ-
ност наспрема мерната несигурност на работниот 
еталон со пониска точност е најмногу 1:2 во темпс-
ратурниот опсег до 800°С, односно најмногу 1 :1,5 
во температурниот опсег над 800° С. 

IV. ЗАЕДНИЧКА ОДРЕДБА 

Член 30 
За преглед на мерилата можат да се употре-

буваат секундарни еталони и работни еталони на 
единицата за температура само ако односот на до-
пуштената грешка на мерилото за температура на-
спрема мерната несигурност на еталонот е најмно-
!У 2:1. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 31 
Оѕој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ1'. 

Бр. 0211-8586/1 
9 октомври 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

10. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АНА-

ЛИТИЧКИ ВАГМ, ТЕГОВИ И РЕЗЕРВНИ 
ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 4 април 1979 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за аналитички ваги, тегови и 
резервни делови, со тоа што производ,ителската ор-
ганизација на здружен труд да може своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголеми, и тоа за: 

1) аналитички ваги и тегови — во просек до 
7%, а според Ценовникот што е составен дел на 
Спогодбата; 

2) резервни делови — до 12fl/o. 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот за-
вод за цени, со решение бр. 2894 од 12 декември 
1979 година. 

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

Претставник на производителот: „Tehnica" — 
Железника 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Југолабораторија" —" Белград, „Ју гол ек" — 
Белград, „Хоспиталдент-лабораторија" — Загреб, 
„Југосанитарија" — Загреб, „Фотоцентар — ООЗТ 
Лабораторија" — Скопје, „Кемосервис" — Љуб-
љана, „Санолабор" — Љубљана, „Ветпром" — 
Белград и Медицински депо — Нови Сад. , 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА Ј УГОСЛ АВР1 ЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, 
одлучува да се одликуваат: 

Од СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Чулибрк Лазе Драган, Гајић Максе Шпиро, 
Копања Илије Го^ко, Мирковић Арсенија Свето, 
Слатина Османа Рефик, Убовић-Гајић Цеи је Цви-
јета; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Халиловић Садика Сафет, Ивановић Стеве Пе-
тар, Нинковић Николе Милош, Павловић Маријана 
Лука, Спасојевић Радивоја Радоман, Вујић Николе 
Светозар; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воеио-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Хрњпћ Шаћира Хакија; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Гајић-Викало Дмитра Пава, СинанагРЈћ Мурата 
Мурат, Сулејмановић Хасана Хусеин, Шево Саве 
Мићо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Агић Салиха Хусо, Атељевић Саве Јован, Бах-
тић Салиха Расим, Бахтовић Бајрама Вехби ја, 
Баруђија-Смајиш Хусеина Паша, Демо Адема Хусо, 
Цу сур Јуса Малић, Фазлић Џема ла Вехби ја, Гламоћ 
Мехе Салко, Хоџић Алије Алија, Хубић Рашида 
Расим, Ибрахимбеговић Хивзиј^ Бегзада, Ивковић 
Шћепана Драгутин, Јаковљевић Милана Данило* 
Јокић Јована Ранко. Кљун Хамидов Ибрахим, Крпо 
-Малохоџић Авде Рамиза, Кузмановић-Бакић Дам-

њана Радмила, Лукић Лазара Витомир, Малиновић 
Му је Осман, Манојловић Рада Вељко, Мулалић Му-
зе Јусуф, Муслиновић Хасана Мехо, Мустафић 
Бећира Мухамед, Мутабђија Мује Јунуз, Нуркано-
вић Ибрахима Мехмед, Пачо Мује Бећир, Пиштало 
Тодора Гојко, Рајин Чедомира Стеван, Симеуновић 
Јована Стево, Соковић-Ристић Павла Љубица, Ши-
шић Мухамеда Хусеин, Шотра Милоша Миленко, 
Тракић Мухамеда Хасан, Узелац Милана Савкз, 
Велатовац-Ковачевић Милована Ксенија, Витковић 
Косте Васо, Влатковић Јована Ђуро; 

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

СО ОРДЕЈН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арнауталић Хасана Енвер, Бајо Илије Фабијан, 
Бајовић Новака Пејо, Бећировић Назифа Реџеп, 
Беговић Авде Смаил, Бехлиловић Ахмета Асаф, 
Берхамозић Асима Исмет, Беровић Љубоја Вука-
шин, Билогревић Ивице Хрвоја, Бјелица Ђуре Ми-
лан, Чакић Бећира Абдулах, Чаврак Тома Божидар, 
ЧехаЈић Ељубе Ибрахим, Челебић Санта Сафет, Чи-
рић Александра ИлиЈа, Ћеранић Мирка Раде, Ћера-
нић Петра Жарко, Ћубела Јозе Анте, Ћубела Ива-
на Недељко, Дедић-Лудвиг Драгутина Адела, Дедић 
Хасана Асим, Делалић Адема Есад, Демир Ахмета 
Хасиб, Дервишић Халила Ибришим, Додер Тодора 
Ђоко>Дубровац Сејде Мухамед, Думпор Ибре Хасан, 
Џелетовић Симе Гаврило, Ђокић Малке Драго, Ђу-
та Александра Радослав, Ђукић Милана Глигорије, 
Ђурасовић Мије Мирко, Ђурасовић Уроша Радомир; 

Гојковић Новице Милорад, Говедарица Николе 
Недељко, Хаџић Омера Мухарем, Хандан Мује Му-
стафа, Хаоановски Рамадана Фаик, Хелдић Атифа 
Рамадан, Хођић Деде Мехмедалија, Хусковић-Ху-
сеиновић Мехмеда Аиша, Ибришимовић-Барац 
Ивана Вилма, Иличић Јозе Венцел, Илић Јозе Иви-
ца, Псић Мехмеда Галиб, Јајетић-Перчинлић Марка 
Матилда, Јакубовић Мустафе Кахриман, Јоксимо-
вић Радоја Славољуб, Јолић Фрање Фрањо, Јурић-
- Матић, Ивана Даринка, Калајџић Мухамеда Дени-
јал, Карабеговић Османа Мухамед, Карачић Смаја 
Хајрудин, Кавгић Халила Абдулкадир, Казазић Веј-
сила Есад, Кешетовић Мехе Заим, Копћић Сакиба 
Назим, Козомора Петра Илија, Козомора Илије Сте-̂  
во, Кожуљ Љубе Илија, Крајчо Јана Павле, Крекић 
Илије Миленко, Кризманић Јосипа Фрањо, Крминац 
Луке Љубо, Латиновић Милана Чедо,, Лелек Стојана 
Чедомир, Лукић Драгомира Душан, Малешевић Јо-
ве Перо, Машић Меха Незир, Митровић Симуна 
Богдан, Муштовић Хасана Фадил, Наздрајић Сели-' 
ма Авдо, Новаковић Благоја Радомир, Симановић-
-Ханџар Азиза Хида, Омеровић Ахмета Мехмед, 
Остојић Стипана Иван, Остојић Јове Нада, Озрхшић 
Михајла Бранислав, Пецо Мехе Химзо, Пекушић 
Мехмеда Алија, Поробић-Лалић Незира Ениса, Про-
тић Шпире Ђуро, Радаковић Душана Станко, Рамић 
Ахмета Муниб, Реџеповић Мехмеда Ибрахим, Риби-
ца Мухамеда Салих, Саботин Јоже АЛОЈЗ, Смиљић 
Недељка Душан, Станић Млађена Пантелија, Ста-
нишић Љубомира Богдан, Стојчевић Миле Лазар, 
Суботић Бошка Милош, Судар Симе Петар, Шехић 
Суље Алија, Шекарић Тодора Драго, Шимић Марка 
Шимо, Шпаго Мехе Салко, Шушић Михајла Бранко, 
Тановић Џема Есад, Томашевић Крсте Радивоје, То-
мић Стипе Бранко, Устамујић Еј уба Џевад, Велето-* 
вац Ибре Сабро, Вељовић Божидара Слободан, Ви-
довић Шимуна Крешо, Водевић Милана Тодор, Вран-
чић Николе Томо, Вучемиловић Едмонда Влатко,: 
Вуковић Петра Милан, Вуковић Ђурђе Рајко, За-
горац-Узеира Злата; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
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успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената хотовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бечај Антона Златко, Тоља Алије Мехо; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Чабро А Н Д Р И Ј е Звонимир, Ђурић Момчила Мићо, 
Ђукић Станка Лука, Глоговац Глигора Радојка, 
Хусалић-Пгшца Јулије Јелена, Козић Бранка Вељ-
ко, Нинковић-Билић Ивана Мандица, Шаренкапа 
Сафета Решад, Вуковић Саве Игњатије; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антонић Драгише Јелена, Авдичевић Селима 
Авдо, Башић-Бахић Алије Хатиђа, Баврка Мари-
јана Иво, Бећирагић-Шуман Иве Марија, Бенковић 
Марка Драгица, Биједић Асима Рамиз, Бијелић-
-Бошковић Симе Стоја, Богдановић-Обрадовућ 
Вида Радмила, Чехајић-Поцрнић Драге Мирјана, 
Чустовић Хамдије Хаџо, Демировић Ибре Фадил, 
Дсрвишић Зулфе Хакија, Дервишић Халила Мех-
мед, Ђурић Милана Михајло, Гај ић-Мил иво јевић 
Михајла Анђа, Главаш Мехмеда Алија, Голе Миле 
Славко, Хамза Ћамила Фаик, Ивановић Анте Иви-
ца, Каришик Омера Хаснија, Каурин Јове Радован, 
Крњић -Симановић Мустафе Сабира, Ќундачина 
Гаше Милорад, Ловић-Карабашић Фехима Кеца, 
Ловреновић-Милославић Антуна Даница. Ловрић-
Томковић Боже Живка, Лучић Марка Душан, Ма-
цановић Богдана Илија, Маренић-Ралић Игњатије 
Нада, Марковић Петра Милован, Медић Иве Ста-
нислав, Мехмедовић Омера Захид, Милановић Сти-
пе Ивица, Миличевић Анте Фрањо, Мишковић Весе 
Тихомир, Млинаревић-Нежић Стјепана Невенка, 
Муцић Ивана Франо, Мустафић Велије Осман, Њего 
Симе Блашко, Палалић Хусе Алија, Пећо Николе 
Слобо лан, Перчинић Томе Ивица, Поповић-Кова-
чевић Душана Видосава, Рончевић Трифка Новка, 
Салторић-Бегановић Раифа Џевдана, Санџактар 
Јусуфа Фахрудин, Сарач-Вељан Делије Тифа, Ста-
нивукозић Љубе Бошко, Ступар Петра Лазо, Ша-
ћировић Шевкије Вехбија,- Шимшић Петра Милин-
ко, Шврака Гојка Богдан, Тис-Лучић Раде Персида, 
Уставдић Мустафе - Миралем, Вехабовић Сајда 
Хикмет, Видаковић Радоје Анто, Вујановић 
Петра % Вељко, Вујисић Мирка Миливоје, Вујовић 
Саве Станко, Зеко Николе Мато; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Колар Анте Драго; 

О д СР С р б и ј а 

— за покажана лична храброст во борбата про-
лив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Димитријевић Милана Стеван; 

— за особени4 заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Башић Миљка Радош, Новаковић Вукосава 
Радован, Сретеновић Јосипа Радисав, Живановић 
Момчила Раденко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ковачевић Милорада Драган, Војиновић Тихо-
мира Павле; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Антовић Сретена Милош. Дари јевић Петронија 
Видан, Драмлић Милутина Радиша, Гвозденовић 
Живојина Божидар, Илић -Јед оки ја Милојко, Јан-
ковић Ђока Крстина, Кукић Миленка Синиша, 
Маткјашевић Радојка Милинко, Новићевић-Драш-
кић Јеврема Миломирка, Плећаш Владе Божо, Ра-
дојичић Богосава Славко, Саватијевић Благоја 
Миладин, Стојановић Милете Андрија, Стојановић 
Милете Саватије, Шо лај ић Јосипа Паун; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Буквић Момира Милош, Меј ић Шима Добриво-
је, Обрадовић Велимира Милојко, Петровић Влади-
слава Грујица, Топаловић Ђурђа Величко; 

О д САП К о с о в о 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
'работата од значење за социјалистичката изградба 
на зедгј ата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Аличајдарај Џеме Рамо, Ћукић Томе др Драган, 
Халити Ха лита Хамит, Сахити-Зенеља Синан; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бацковић Николе Милан, Бајрами-Шабани Зека 
Рабије, Лазић Филипа Мирослав, Мустафа Расима 
Шефћет, Мустафе Раифи Мушерефа; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гаши Малића Је(и11аћ„ Михајловић Вукосава 
Радивоје, Новобрдали Исмаиља Зија, Вуковић Вла-
димира Светислав; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба ва земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Костић Драгутина Надежда, Сељани Хасана 
Бајрам; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алија Ибрахима Ђемиле, Бериша Раифа Ђсма-
ил>, Исљами Рамуша Нухи, Јовановић Милана Де-
симир, Максимовић Јорге Борисав, Прокупља-Бај-
рами Ћамиља Фехмије, Салиху Шерифа Салих, 
Спалевић-Нешић Милутина4 Стаменка, Супић Крсте 
Недељко, Тахири Хај риза Захир, Вуковић Милана 
Олга, Вуља Рагипа Гани; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Јашари Халила Каћуша, Кајдомчај Аслана 
Исен; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
I Чолић Новице Ковиљка, Садику Халима Мурат. 

Бр. 55 
11 мај 1979 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа ва член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

Од СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Орман Мехе Хусо; 

Од СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јовановић Марина Фаб јан, Летне Николе Даро-
слав, Муни врана-Ветма Ивана Марија, Перишић 
Анте Јозо, Петек Петра Бранко, Певалек Иве Бран-
ко, Зимак Марка Драгутин; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бебић-Мијач Љубе Манда, Бономи Вицка Весо, 
Божић Милана Душан, Чулибрк Николе Божо, Го-
споднетић Јурја Петар, Јовановић Андрије Јаков, 
Кмезић Миладина Анка, Марковић Ивана Фрањо, 
Матошић Филипа Мирко, Муслин Анте Иван, Пе-
тровић Јосипа Милан, Пркут Дане Лазо,. Радман 
Анте Филип, Равлић Ивана Јозо, Рогуљ Стјепана 
Јуре, Велић Ивана Миро; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бакалар Петра Миле, Грбић Ивана Иван, Коњ« 
стањшек Јурај а Антун. Кујовић Драгутина др Ми-
лан, Марушић Маријана Вицко, Миличевић Албер-
та Злата, Пвртељ Марије Звонко, Периша Ловре 
Крешимир, Вукман Анте Марин, Зец Јосипа Јуре, 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Божић Јосипа Антон, Фрлета Томе Шанто, Гре-
бло Петра Јосип, Хрњак Спасеније Дара, Хруш 
Јосипа Јосип, Јурко Марка Јозо, Крнић Пашка 
Кармела, Крнић Ивана Мирко, Кулишић Петра 
Вјекослав, Маричић Фране Миро, Матул Антона 
Антон, Мраз Томе Томо, Петровић-Вукадиновић 
Боже Анђелка, Пинцан Ивана Цирил, Пуизина 
Анте Звонко, Сланац Николе Петар, Шурина 
Стјепана Иван, Висковић Ивана Свето, \Уо1Г-Зан-' 
гај ски Јосипа Барбара; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Банић Мате Иван, Божиковић Мате Марија, 
Брајичић Стипе Драгутин, Бралић Вице Миро, Бу-
бпћ-Маринкић Мате Марин, Бубић Анте Станко, 
Бућан Анте Иван,^Церовац Томе Јосип, Циглић Ни-
коле Никола, Ципек Мате Стјепан, Цоларић Анту-
на Блаж, Цоларић Мије Јосип, Чанић-Печанић Лу-
ке Злата, Чендак Мате Јосип, Чизмареиић Божида-
ра Јосип, Ћебо Анте Иво, Флего Драге Драго. Го-
рупец Мате Јосип, Грабровечки Јосипа Драгутин, 
Гракалић-Арманда Мате Елда, Гребло Петра Иван, 
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Грубић Јуре Урош, Јакуљ Боже Фабјан, Јањанин 
Павла Божо, Јелавић Мате Марин, Кухар Петра 
Томислав, Лукежић Блажа Јосип, Марасовић Ма-
рина Јерко, Марасовић Марина Томислав, Мато-
шић-Виђак Арне Ана, Матешић Јакова Драгутин, 
Палаверса-Бан Анте Маринка, Павела Јосипа Ми-
ливој, Павичић Динка др Стјепан, Перушић-То-
масовић Томе Албина, Перишић Стипе Шпиро, Пе-
ришић Жарка Живко, Перковић Владимира Ловро, 
Петретић Антуна Јосип, Петровић Божидара Божи-
дар, Продан Ивана Ђино, Сокнић Спасоје Миливо-
је, Стипанчић Петра Драго, Стрнад-Бернстејн Ми-
лана Мирослава, Шимуновић Фрање Иво, Вран 
Стјепана Драгутин, Зафрановић Андрије Иво; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арсенијевиќ Григорије Арсен, Бенгер Вјекосла-
ва Иван, Бижић Стевана Милан, Бобан Николе 
Иван, Брлић Андрије Маријан, Буљевић Јакова 
Звонимир, Чокдор Ивана Иван, Фабијанец Ђуре 
Фрањо, Глухак Фрање Иван, Гуштин Николе Ни-
кола, Хаџ Звонимира Иван, Хргетић Валента Мир-
ко, Хуић Јосипа Антун, Хузјак Драге Никола, Иван 
Стевана Стеван, Јузбашић Милована Радован, Ка-
лопера Иве Берислав, Караман Јуре Јѕролим, 
Кенцел Фрање Фрањо, Климан Антуна Марија, 
Крагић Фрање Јосип, Крагић Фране Нивес, 
Кучковечки Петра Иван, Куга Николе Илија, Ку-
зманић Марио Бруно, Летина Антуна Маријан, Лу--
лић Боже Марио, Мацан Ивана Драгутин, Мадунић 
Јуре Иван, Маричић Алберта Анте, Маринић Паје 
Милан Марковић Јакова Драго, Маштрапа Фране 
Франо, Медаковић Бранка Борис, Мијић Антуна 
Карло, Младеновић Дмитра Љубица, Мужар Павла 
Стјепан, Ненадовић Ивана Анђела, Обадић Ма-
рије Виктор, Опачић Мирка Вељко, Оршанић Мије 
Милан, Остоић Емануела Никша, Перковић Шпире 
Мартин, Пернић Рафаела Антон, Пребег Марија 
Иван, Продан Антона Јосип, Сасиваревић Назифа 
Идрис, Секулић Михајла Урош, Славуљ Максима 
Милан, Сол дин-Дујмовић Бернарда Дубравка, Ша-
рић Славка Вјекослава, Шатара Бал да Антун, Ше-
петавц Ивана Мартин, Шерго Мартина Петар, 
Шкрлец Флоријана Стјепан, Штокаи Антуна Ан-
тун, Тандарић Ђуре Никола, Тичић Јосипа Јелица, 
Товернић Јосипа Иван, Туркето Анте Жарко, Ва-
сиљевић Стјепана Лазо, Виђак Петра Златко, 
Бикаровски Алексе Алекса, Висковић Вицка Еапу, 
Витез Јосипа Звонко, Врбанек Николе Антун, За-
нети Антуна Вјекослав, Жанић Анте Иво; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општенародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаен,е 
и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Брукер Николе Леополд, Јемрић Адама Златко, 
— за залагање во социјалистичката изградба на 

земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Барић Миле Анте, Борчић Ђуре Никола, Бра-
дић Шпире Иван. Брадић Андрије Шпиро, Ђурић 

Николе Милан, Ферић-Матошић Ивана Мира, Илић 
Луке Мирјана, Јегеш-Готлибовић Стјепана Јадран-
ка, Контић-Живковић Зака Деса, Мацанга-Палко-
ви Андрије Зденка, Михић Александра Сергије, 
Перковић Ловре Вјекослав, Пленковић-Франетовић 
Ивана Марија, Пспара-Крњевић Митра Перса, По-
повић-Шавор Ивана Љубица, Просеница Илије 
Мирко. Радман-Жижић Боже Анка, Ружић Јозе 
Јеролим, Сиротић Мате Марио. Томашевић Николе 
Крстивој, Жарко-Милинковић Вицка Анка, 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антонић Мартина Славко, Бадић Есада Хусеин, 
Бајић Блажа Марин, Банић Рудолфа Иван. Блекић 
Фуада Јасенко, Боначић Круне Жарко, Бунетић 
Марије Иван, Чижмек Ивана Барица, Ђамбић Ја-
коба Никола, Грабровечки Драгутина Станка, Гргец 
Мате Мартин. Косановић Душана Раде, Мандин 
Марије Стјепан, Марић Николе Јуре. Маршанић 
Томе Штефица, Мателко Јосипа Рудолф,' Матика 
Стјпана Иван, Мравак Барише Стипе, Пурић Иг-
наца Марија, Расовац Едхема Мустафа. Сафић Се-
фниха Изет, Стипетић Цилике Иван. Сусовски Ђу-
ре Маријан, Сутон-Пешкин Злата, Шарић Ивана 
Мато. Шорша Драгутина Маријан, Врховец Фрање 
Ст.) елан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Плеслић Петра Јаков, Стипчевић Јурај а Зденко^ 
Вукша Милана Илија. 
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6. Одлука за утврдување на Програмата на 
статистичките истражувања од интерес за 
целата земја за 1980 година — — — 21 

7. Правилник за стручната подготовка,-ис-
питите и дозволите за работа на членови-
те на екипаж на воздухоплов — — — 21 

8. Прави ганиќ за условите во поглед на ми-
кробиолошката исправност на кои мораат 
да им одговараат животните намирници 
во прометот — — — — — — — — 36 

9. Правилник за употребата на секундарните 
еталони и на работните еталони на едини-
цата за температура и за нивната класи-
фикација — — — — — — — — 40 

10. Спогодба за промена на затечените цени 
за аналитички ваги, тегови и резервни 
делови — — — — — — — — — 43 

Одликувања — — — -1. — — — — — 65 
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