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662. 

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛ-
НАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА 
ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ЗЕМ-

ЈИ ВО 1975 ГОДИНА 

1. За увозот на стоки за лична потрошувачка од 
определени земји во 1975 година се утврдува гло-
балната девизна квота во девизите што се од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународни-
те плаќања, во износ од 361,200 000 динари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се ко-
ристат за увоз на стоки за лична потрошувачка од 
следните земји и во следните износи, и тоа: 

1) од HP Унгарија 
2) од HP Полска 
3) од СР Романија 
4) од HP Бугарија 
5) од земјите во развој 

Динари 
68,800.000 
60,200.000 
60,200.000 
34,400.000 

137,600.000 

3. Средствата на глобалната девизна квота од 
точка 1 на оваа одлука им се распределуваат на ре-
публиките и автономните покраини договорно во 
рамките на Стопанската комора на Југославија, спо-
ред критериумот и регионалното насочување што ќе 
го определи Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, во спогодба со Стопанската комора на Ју-
гославија. 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите 
на здружениот труд ги распределуваат договорно 
во рамките на стопанските комори на републиките 
и стопанските комори на автономните покраини. 

Право на учество во распределбата на глобал-
ната девизна квота за увоз на стоки за лична по-
трошувачка имаат трговските организации на здру-
жениот труд регистрирани за вршење на надвореш-
нотрговски промет што вршат извоз и увоз на стоки 
за лична потрошувачка од земјите од точка 2 на 
оваа одлука, како и другите организации на здруже-
ниот труд што учествуваат во вкупниот промет на 
мало остварен на територијата на републиката, од-
носно автономната покраина, а според критериумите 
за кои стопанските комори на републиките, однос-
но стопанските комори на автономните покраини ќе 
се договорат во Стопанската комора на Југославија. 

4. Ако организациите на здружениот труд не го 
постигнат договорот од точка 3 став 2 на оваа одлука, 
распределбата на средствата од точка 2 на оваа од-
лука ќе ја изврши републичкиот, односно покраин-
скиот орган надлежен за пазарот и цените, по прет-
ходно поднесениот извештај и мислење од стопан-
ската комора на републиката, односно од стопанската 
комора на автономната покраина. 

5. По извршената распределба на глобалната де-
визна квота од точка 2 на оваа одлука, стопанската 
комора на републиката, односно стопанската комора 
на автономната покраина доставува извештај за из-
вршената распределба, со соодветната документа-
ција, до Сојузниот секретаријат за пазар и цени. 

Ако распределбата на глобалната девизна квота 
од точка 2 на оваа одлука ја извршил републич-
киот, односно покраинскиот орган надлежен за па-
зарот и цените, извештајот од став 1 на оваа точка 
го поднесува тој орган. 

6. Сојузниот секретаријат за пазар и цени на 
секоја организација на здружениот труд, што според 
одредбите на оваа одлука има право на средства на 
глобалната девизна квота, ќе и издаде решение за 
височината на девизната квота што и припаѓа. 

7. Ако организацијата на здружениот труд не се 
п р и д р ж у в а кон начинот на користење на девизите 
определен во решението издадено според точка 6 
на ofeaa одлука, овластената банка е должна да го 
извести за тоа Сојузниот секретаријат за пазар и 
цени. -

Во случајот од став 1 на- оваа точка, Сојузниот 
-секретаријат за пазар и цени ќе и го ускрати на так-
вата организација на здружениот труд натамошното 
користење на средствата на глобалната девизна 
квота. 

8. Средствата од точка 1 на оваа одлука можат 
да се употребат за плаќање на увозот на резервни 
делови за патнички автомобили произведени во зем-
јите од точка 2 на оваа одлука. 

9. За увоз на стоки за лична потрошувачка од 
земјите со кои се склучени спогодби за плаќање низ 
клиринг за кои со Одлуката за определување на сто-
ките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/74, 63/74, 1/75, ,10/75, 15/75, 18/75, 
21/75, 30/75, 32/75 и 34/75) е пропишан режим на уво-
зот по основ на глобалната девизна квота, потребни-
те девизи им ги продава на организациите на здру-
жениот труд што имаат право на средствата од точ-
ка 1 на оваа одлука овластената банка, во рамките 
на стоковните листи утврдени со спогодбата со зем-
јите од кои се врши увозот. 

За плаќање на увозот на стоки за лична потро-
шувачка од став 1 на оваа точка од определени 
земји со кои се склучени спогодби за плаќање низ 
клиринг (Грција), се утврдува за 1975 година вкупен 
износ од 68,800.000 динари. 

Износот од став 2 на оваа точка ќе се употреби 
за стоковни интервенции на пазарот, по решенија на 
соЈузниот секретар за пазар и цени. 

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

Е. п. бр. 681/75 
18 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р« 
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663. 

Брз основа на член 65 став 2 од Законот за бан-
ките и за кредитното и банкарското работење 
(„Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 58/71. 71/72, 40/73 и 
59/73), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ 
КРЕДИТИ НА ЛИЦАТА ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА 
ОД ПОПЛАВИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ ОПШТИНИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА СРБИЈА 

1. На лицата што во текот на 1975 година пре-
трпеле штета од поплави на териториите на општи-
ните Крагуевац, Лесковац, Крупањ, Чанак, Книќ 
и Ќуприја банките можат да им даваат потрошу-
вачки кредити за купување на градежен материјал 
заради поправка на станбени и економски згради, 
со рок за враќање до 36 месеци. 

Барателите на кредитите од став 1 на оваа точка 
се должни кон барањето за потрошувачки кредит 
да приложат потврда од надлежниот општински 
орган на управата за височината на штетата наста-
ната поради поплави. 

2. На лицата од точка 1 став 1 од оваа одлука 
банката нема давањето на потрошувачки кредит за 
купување на градежен материјал, мебел и опрема 
за домаќинство да го обусловува со полагање на 
сопствено учество во готови пари. 

3. Износот на потрошувачкиот кредит што се 
дава според оваа одлука не може да биде поголем 
од износот на проценетата штета поради која се 
дава кредитот. 

4. Барање за потрошувачки кредит според оваа 
одлука може да и се поднесе на банката до 15 де-
кември 1975 година. 

5. Банката може потрошувачки кредити според 
одредбите на оваа одлука да одобрува до 31 декем-
ври 1975 година. 

6. На кредитите од точќа 1 на оваа одлука се 
применуваат одредбите на Уредбата за општите ус-
лови за давање потрошувачки кредити („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/75 и 36/75), ако со оваа одлука 
не е определено поинаку. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4'. 

Е. п. бр. 682/75 
18 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

664. 

Врз основа на член 12 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој деловник се утврдуваат, во, согласност 

со Уставот на СФРЈ и со законот, внатрешната ор-
ганизација и начинот на работата на СОЈУЗНИОТ из-
,вршен совет (во натамошниот текст: Советот) и на 
неговите работни тела; начинот на работата и оства-

рувањето на правата на претседателот, на потпрет-
седателите, на членовите и на генералниот секретар 
на Советот; начинот на остварувањето на правата и 
должностите на Советот спрема Собранието на СФРЈ, 
Претседателството на СФРЈ, сојузните органи на 
управата и сојузните организации, републичките и 
покраинските органи, општествено-политичките ор-
ганизации, организациите на здружениот труд и ,ФУ-
ГИ самоуправни организации, заедници и здружени-
ја, како и други прашања од значење за работата 
на Советот. 

II ПРЕТСЕДАТЕЛ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНО-
ВИ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ 

1. Претседател на Советот 

Член 2 
претседателот на Советот го претставува Сове-

тот, свикува седници на Советот и претседава на 
седници на Советот, потпишува прописи и други ак-
ти што ги донесува Советот и се грижи за спроведу-
вањето на тие прописи и акти, се грижи за приме-
нувањето на деловникот на Советот, за остварува-
њето на програмата за работа на Советот и на заклу-
чоците на Советот, ја усогласува работата во Советот 
и работата на работните тела на Советот. 

Член 3 
Претседателот на Советот поведува иницијатива 

за разгледување на одделни прашања од надлеж-
носта на Советот или прашања што се од интерес 
за работата на Советот: ja усогласува работата на 
Советот со работата на други органи во федераци-
јата: се грижи за остварувањето па политиката на 
Советот и за организирање соработка со извршните 
совети на собранијата на републиките и со изврш-
ните совети на собранијата на автономните покраини, 
со општествено-политичките организации, како и со 
организациите на здружениот труд и други само-
управни организации, заедници и здруженија. 

Член 4 
Претседателот на Советот се грижи за спроведу-

вање на начелата на јавноста и одговорноста во ра-
ботата на Советот, за остварување на начелото на 
рамноправноста на јазиците и писмата на народите 
и народностите на Југославија во работата на Сове-
тот, за законитата работа во Советот и врши друш 
права и должности утврдени со Уставот на СФРЈ, 
со законот и со ОВОЈ деловник. 

Член 5 
Претседателот на Советот обезбедува известува-

ње на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на 
СФРЈ и на Претседателот на Републиката за праша-
ња од -општополитичко значење за кои одлучува 
Советот. 

2. Потпретседатели на Советот 

Член 6 
Потпретседателите на Советот, во случај на от-

сутност или спреченост на претседателот на Советот, 
претседаваат на седница на Советот според утврде-
ниот распоред од страна на Советот; ги потпишуваат 
прописите и другите акти, што ги донел Советот на 
седницата на која претседаваат и го заменуваат во 
сите други права и должности претседателот на Со-
ветот; се грижат за извршувањето на работите од 
надлежноста на Советот во определени области спо-
ред заклучокот на Советот; вршат, во согласност со 
овој деловник и со заклучоците на Советот, и дру-
ги работи од делокругот на Советот. 

Претседателот на Советот може да ги овласти 
потпретседателите да го заменуваат во одделни ра-
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боти што произлегуваат од неговата функција на 
претставување на Советот (присуствување на седни-
ци на Претседателството на Собранието на СФРЈ, 
одржување непосредни односи со Социјалистичкиот 
СОЈУЗ на работниот народ на Југославија, со СОЈУЗОТ 
на синдикатите на Југославија, со Сојузот на кому-
нистите на Југославија или по определени прашања 
што произлегуваат од односите со републиките и ав-
тономните покраини и др), како и во други работи 
во рамките на неговите права и должности. 

3. Членови на Советот 

Член 7 
Членовите на Советот избрани согласно со на-

челото на рамноправната застапеност на републики-
те и "па соодветната застепеност на автономните по-
краини, сојузните секретари и претседателите на со-
јузните комитети (во натамошниот текст: членовите 
на Советот), учествуваат во претресување на пра-
шања за кои се расправа на седниците на Советот 
или на седниците на работните тела на Советот чии 
се членови, одлучуваат за тие прашања и имаат и 
други права и должности во согласност со Уставот 
на СФРЈ, со законот и со ОВОЈ деловник. 

Член на Советот има право на Советот да му 
предлага утврдување и донесување на прописи или 
други општи акти, како и претресување и заземање 
ставови за други прашања од надлежноста на Сове-
тот. 

Член на Советот има право да учествува во рабо-
тата на работните тела на Советот и да го изложува 
своето мислење и да става предлози за прашања за 
кои расправаат работните тела на Советот, и кога 
не е член на тие тела. 

Член 8 
Член на Советот има право да биде известуван 

за прашањата на внатрешната политика, надвореш-
ната политика и народната одбрана; за движењата во 
областа на стопанството и општествените дејности; 
за спроведувањето на сојузните прописи, на опште-
ствен план на Југославија и други општи акти на 
Собранието на СФРЈ и на Советот; за спроведување-
то на политиката во сите области на стопанскиот и 
општествениот живот, како и за други прашања по-
требни за вршење на функцијата член на Советот. 

На член на Советот му се доставуваат предлози 
за донесување на закони, нацрти — закони, предлози 
— закони, предлози на други прописи и општи акти, 
анализи, извештаи, информации, елаборати, програ-
ми, планови и др. (во натамошниот текст: материја-
лите), што до Советот ги доставуваат сојузните 
органи на управата, сојузните организации и струч-
ните служби на Советот заради разгледување на 
седниците на Советот, како и предлози на изврш-
ните совети на собранијата на републиките и на 
извршните совети на собранијата на автономните по-
краини. 

До член на Советот се доставуваат и други 
материјали заради информирање односно запозна-
вање. 

Член 9 
Сојузниот секретар, односно претседателот на 

сојузниот комитет се грижи за спроведување на по-
литиката и ставовите на Советот за прашањата од 
делокругот на сојузниот орган со кој раководи и е 
одговорен за навремено подигање пред Советот на 
прашања од надлежноста на Советот во областите 
што се во согласност со делокругот на сојузниот ор-
ган, со чија работа раководи. 

Член 10 
Член на Советот — претседател на меѓурепуб-

лички комитет, изнесува и застапува ставови на Со-
ветот за прашањата што се разгледуваат во коми-
тетот, и по своја иницијатива го известува Советот 

за начелните и други прашања од работата «a Mefy-
републички комитет, а должен е тоа да го стори и 
на барање од Советот. 

Член на Советот - претседател на меѓурепуб-
лички комитет може од сојузен орган на управата, 
од сојузна организација или од соодветна стручна 
служба на Советот, да бара за потребите на меѓу-
републички комитет да обработи одделни прашања 
од својот делокруг и на меѓурепублички комитет да 
му даде мислење или предлози за таквите прашања. 

Член 11 
Член на Советот, по своја иницијатива или на 

барање од Советот, го известува Советот за извршу-
вањево на задачите што му се доверени од страна 
на Советот. 

Член. 12 
Претседателот, потпретседателите и членовите 

на Советот имаат кабинети за вршење на стручни 
и други работи во рамките на своите права и долж-
ности. 

Член 13 
Член на Советот ужива имунитет од денот кога 

е именуван за член на Советот до денот на разре-
шувањето од должноста на член на Советот. 

За прашањата, на имунитетот на член на Сове-
тот одлучува Советот на седница. 

Член 14 
За барање на надлежен орган Советот да одобри 

да се притвори член на Советот, односно против член 
на Советот да се поведе кривична пост? ика, како и 
за извештај на државен орган за претворување на 
член на Советот, односно за повелувсч-Бо Via кривична 
постапка против член на Советот што не се позирал 
на имунитет, Советот решава на првата к а р а г а 
седница по приемот на барањето, односно извеш-
тајот. 

По повод барање Советот да одобри да се при-
твори член на Советот, односно против член на Со-
ветот да се одобри поведување на кривична постап-
ка, Советот одлучува дали ќе даде одобрение, а по 
повод извештај за проверување на член на Советот, 
односно за поведување на кривична постапка прсти в 
член на Советот што не се повикал на имунитет, 
Советот одлучува дали одлуката на државниот ор-
ган за притворување ќе ја потврди или таа -одлучат 
ќе ја стави вон од сила, односно дали кривичната по-
стапка ќе продолжи или ќе се запре. 

Член 15 
На членовите на 'Советот им се излага легити-

мација. 
Легитимацијата содржи податоци за идентите-тот 

на член на Советот и кратка констатација за имуни-
тетните и другите права на член на Советот. -

На замениците — сојузни секретари, односно на 
замениците-претседатели на сојузни комитети им се 
издава легитимација. 

Легитимациите од ст. 1 до 3 на ОЕОЈ член ги 
потпишува претседателот на Советот. 

Генералниот секретар на Советот се грижи за 
издавањето на легитимациите од ст. 1 и 3 на овој 
член и за водење на евиденцијата за тие легитима-
ции. 

4. Генерален секретар на Советот 

Член 16 
Генералниот секретар на Советот се грижи, спо-

ред упатствата од претседателот на Советот и во со-
гласност со овој деловник, за подготвувањето на сед-
ниците на Советот и за доставувањето на материја-
лите потребни за работата на Советот, на работни-
те тела на Советот и на меѓурепубличките комитети; 
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му помага на претседателот на Советот во вршење-
то на неговите права и должности во врска со орга-
низирањето и подготвувањето на седниците на Сове-
тот и со извршувањето на заклучоците на Советот и 
врши други работи што ќе му ги довери Советот или 
претседателот на Советот. 

Генералниот секретар на Советот се грижи за 
доставувањето на заклучоците на Советот до сојуз-
ните органи на управата, до сојузните организации 
и до други органи и организации, се грижи за из-
вршувањето на заклучоците на Советот" и ги извр-
шува заклучоците на Советот од својот делокруг 
или за кои ќе го задолжи Советот. 

Генералниот секретар на Советот го застапува 
Советот пред други органи и организации, ако Со-
ветот или претседателот на Советот за застапување 
не овласти друг сојузен функционер, односно друго 
лице. 

Генералниот секретар на Советот е наредбодавец 
За извршување на претсметката на Советот. 

Член 17 
Генералниот секретар на Советот присуствува на 

седниците на Советот и на седниците на Координа-
ционата комисија, и има право да учествува во раз-
гледувањето на прашањата што се однесуваат на ор-
ганизацијата и на начинот на работата на Советот и 
на стручните и други служби на Советот. 

Генералниот секретар на Советот обезбедува во-
дење на записници, стенографски белешки и магне-
тофонско снимање на седниците на Советот и на 
Координационата комисија. 

Во случај на отсутност или спреченост, генерал-
ниот секретар го заменува функционер определен 
од Советот. 

Член 18 
Генералниот секретар на Советот се грижи за 

чувањето на државниот печат на СФРЈ и е одго-
ворен за неговата употреба. ( 

Државниот печат се става врз актите опреде-
лени во Законот за државниот печат на СФРЈ и за 
печатите на сојузните органи. 

За ставањето на државниот печат се составува 
записник. 

Записникот го потпишува генералниот секретар 
на Советот и лицето овластено од органот што го 
донесува актот врз кој се става државниот печат. 

Член 19 
На функционерите што ги назначува Советот 

им се издава легитимација. 
Легитимацијата ја потпишува генералниот се-

кретар на Советот. 

III. РАБОТНИ ТЕЛА НА СОВЕТОТ 

Член 20 
За разгледување на одделни прашања од над-

лежноста на Советот, за давање мислења и пред-
лози за тие прашања и за извршување на опреде-
лени задачи и работи од надлежноста на Советот, 
се формираат работни тела на Советот. 

Работните тела на Советот не можат да доне-
суваат задолжителни заклучоци, освен по прашања 
на доработка или надополнување на материјали за 
седница на Советот и по прашања по кои одлучу-
ваат тие. 

Советот може да одлучи работно, тело составе-
но од членови на Советот, во согласност ^о одред-
бите на овој деловник, да го утврдува текстот на 
предлози на одделни акти од надлежноста на Со-
ветот. 

Член 21 
Работните тела на Советот, при разгледувањето 

fca материјалите посебно водат сметка дали матери-

јалот е подготвен во согласност со одредбите на 
овој деловник и на деловниците на соборите на 
Собранието на СФРЈ, односно дали ги содржи сите 
елементи потребни за разгледување и одлучување. 

Ако претставник на сојузен орган на управата, 
односно на сојузна организација на седница на ра-
ботно тело на Советот изјави дека ги прифаќа 
предлозите на работното тело за измена или допол-
нение на материјалите, или предлозите на заклу-
чоци што му се предложени на Советот заради 
усвојување, сојузниот орган на управата, односно 
сојузната организација е должна да постапи по 
предлозите на работното тело во рокот што ќе го 
определи работното тело. 

Ако претставник на сојузен орган на управата, 
односно на сојузна организација на седница на ра-
ботно тело на Советот изјави дека не ги прифаќа 
предлозите на работното тело за измена или допол-
нение на материјалите, изјавата се внесува во из-
вештајот за разгледувањето на материталите што 
работното тело го поднесува до Советот. Во из-
вештајот се -внесуваат и причините поради кои 
претставникот на сојузен орган на управата, одно-
сно на сојузна организација не ги прифаќа пред-
лозите на работното тело на Советот. 

АКО во работно тело на Советот постојат раз-
лични мислења за начелни или други битни пра-
шања, во извештајот за разгледување на материја-
лите се внесуваат и мислењата на одделните члено-
ви на работното тело, ако тие го бараат тоа. 

Член 22 
Членовите на работните тела на Советот се из-

вестуваат за состојбата во областа за КОЈ а соодвет-
ното тело е формирано, како и за други прашања 
чие познавање е потребно заради вршење на функ-
циите на член на работно тело на Советот. 

Член 23 
Работни тела на Советот се: Координациона ко-

мисија, постојани комисии, повремени и други ра-
ботни тела и југословенски дел на мешовити ко-
митети, одбори или комисии за соработка со други 
држави и меѓународни организации. 

1. Координациопа комисија 

Член 24 
Координационата комисија разгледува: праша-

ња од посебно значење за одбраната и безбедноста 
на земјата; прашања во врска со подготвувањето и 
остварувањето на програмата за работата на Сове-
тот и со извршувањето на заклучоците на Советот; 
прашања во врска со остварувањето и унапредува-
њето на соработката на Советот со други органи на 
федерацијата, cov извршните совети на собранијата 
на републиките и со извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини, со општествено-по-
литичките организации, со организациите на здру-
жениот труд и со други самоуправни организации, 
заедници и здруженија; прашања во врска со уна-
предувањето и усогласувањето на работата на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организации 
и други прашања од областа на унапредувањето, 
усогласувањето и организирањето на работата на 
Советот и му предлага на Советот заземање ставови 
односно преземање соодветни мерки. 

Координационата комисија разгледува и изве-
штаи од меѓурепублички комитети за постигната со-
гласност на надлежните -републички и покраински 
органи за актите што Советот ги утврдил како 
основ за усогласување. 

Координационата комисија може да разгледува 
и прашања од делокругот на постојаните комисии 
на Советот и за нив да му дава мислење и пред-
лози на Советот, 
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Координационата комисија утврдува предлози: 
1) на насоките на сојузните органи на управата 

и на сојузните организации за преземање мерки во 
врска со прашањата од посебно значење за од-
браната и безбедноста на 'земјата, за начинот и 
правецот за подготвување на програмата за работа 
на Советот, за начинот на извршувањето на заклу-
чоците на Советот, за меѓусебното усогласување на 
работата и за усогласување на работата на с о б н и -
те органи односно на сојузните организации и 
стручните служби на Советот; 

2) на актите за внатрешната организација на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации и за систематизацијата на работните места 
во тие органи и организации, како и на актите за 
утврдување на основите на внатрешната организа-
ција и на систематизацијата на работните места во 
стручните, техничките и други служби на Советот; 

3) на актите за назначување и разрешување од 
должноста на функционерите во Советот, во сојуз-
ните органи на управата, во сојузните организации 
и во стручните служби на Советот, освен стареши-
ните на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации што ги назначува Советот, како 
и за назначување членови на сојузните комитети. 

4) за составот на делегациите за водење пре-
говори со странски држави и меѓународни органи-
зации и за склучување договори со тие држави и 
организации за прашања за кои Созетот зазел 
став; 

5) за определувањето на членовите на Советот 
и на другите функционери што ќе го застапуваат 
Советот во определени односи со странство и нив-
ните овластувања; 

6) на актите за ратификација, односно одобру-
вање протоколи, записници и други акти, што се 
однесуваат на извршувањето на утврдените обврски 
во областа на меѓународните односи, а не содржат 
обврски за федерацијата, за други ошлтествено-по-
литички заедници, за организациите на здружеа 
ниот труд, за други самоуправни организации, 
заедници и здруженија; 

7) за одобрувањето на одржување во Југосла-
вија на меѓународни конференции, симпозиуми и 
други слични состаноци, за одобрување на учество-
то на претставници на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации на такви состаноци 
во земјата и во странство и за утврдување на ста-
вовите што тие претставници ќе ги застапуваат на 
тие состаноци; 

8) за давање согласност за посети на претстав-
ници на странски држави и меѓународни органи-
зации на Југославија; 

9) по повод приговори од сојузните органи на 
управата и од сојузните организации во поглед на 
користењето на просториите за работа, опремата и 
инвентарот на тие органи и организации. 

Член 25 
Коордииационата комисија ја сочинуваат прет-

седателот на советот, потпретседателите на Советот 
и определен број членови на Советот. 

Сојузните секретари, претседателите на сојуз-
ните комитети и функционерите што раководат со 
други сојузни органи на управата и сојузни орга-
низации учествуваат во работата на Координацио-
ната комисија кога на дневен ред на Комисијата се 
прашања од делокругот на сојузен секретаријат, 
сојузен комитет, односно сојузен орган на управата 
или сојузна организација со која тие раководат. 

На покана од претседателот на Советот, во ра-
ботата на Координационата комисија можат да 
учествуваат и претседателите на извршните совети 
на собранијата на републиките и на извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, прет-
ставници на други органи на федерацијата, прет-
ставници на општествено-политичките организации, 
организациите на здружениот труд и други самоу-
правни организации, заедници и здруженија. 

Член 26 
Предлогот ѓито Коордипационата ^комисија ќе 

го утврди врз основа на овластувањето од член 24 
став 4 на овој деловник, се доставува до сите чле-
нови на Советот. 

'Ако ниеден член на Советот, во рок од два де-
на од денот на достапувањето на предлогот на 
актот од став 1 на овот член. не изјави несоглас-
ност со предлогот, се смета дека предлогот на актот 
е донесен на седница на Советот. Како ден на до-
несувањето на актот ќе се земе денот кога предло-
гот на актот е утврден од Координационата коми-
сија. 

Ако во рокот од став 2 на овој член еден или по-
веќе членови па Советот избават несогласност со 
предлогот или ако бараат предлогот да се разгледа 
на седницата на Советот, за предлогот ќе се одлучи 
на седница' на Советот^ 

Член 27 
Одредбите на овој деловник за начинот на под-

готвување на седниците на Советот, свикувањето 
на седниците, утврдувањето на дневниот ред на 
седниците, начинот на работата на Советот, запис-
никот и стенографските белешки од седниците на 
Советот, сообразно се применуваат и врз работата 
на Координационата комисија, ако со овој делов-
ник не е определено поинаку. 

Член 28 
Прашањата што ги разгледува Координациона-

та комисија и за кои утврдува предлози, по пра-
вило, не се разгледуваат на седниците на др'/ги ра-
ботни тела на Советот, освен определени прашања 
од областа на одбранбените подготовки, предлозите 
што се однесуваат на ангажирањето на средства од 
буџетот на федерацијата, предлозите за назначу-
вање и разрешување од должноста на функционе-
рите од член 24 став 4 точка 3 на овој делов-
ник и предлозите на актите за организацијата на 
сојузните органи на управата, на сојузните органи-
зации и на стручните служби на Советот И за си-
стематизацијата на работните места во нив. 

2. Постојани комисии 

Член. 29 
Постојани комисии се формираат заради раз-

гледување на материјалите од областа за која се 
основани и заради давање на Советот мислења и 
предлози по тие материјали. 

Советот може да формира постојана комисија 
и за вршење на определени работи што се однесу-
ваат на донесувањето на решенија во л-пргшна по-
стапка и на други поединечни решенија од иад-
лелшоста на Советот. 

Постојаните комисии, во рамките на својот де-
локруг, му предлагаат на Советот разгледување на 
начелни прашања од областите за кои се основани, 
утврдување на програмата за работата на Советот 
и на мерките за нивното извршување и разгледува-
ње на спроведувањето на заклучоците и насоките 
на Советот. 

Член 30 . 
Советот ги има следните постојани комисии: 
1) Комисија за надворешни работи: 
2) Комисија за општествено-политички и орга-

низациони прашања; 
3) Комисија за економска политика; 
4) Комисија за економски односи со странство; 
5) Комисија за буџетски прашања; 
6) Комисија за кадровски и административни 

прашања; 
7) Комисија за одбранбени подготовки на сојуз-

ните органи; 
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8) Комисија за координација на соработката 
помеѓу Југославија и Советот за заемна економска 
помош (SEV); 

9) Комисија за координација на економската 
соработка помеѓу Југославија и Европската еко-
номска заедница (EEZ), Европското здружение на 
слободната трговија (EFTA) и Организацијата за 
економска соработка и развој (OECD); 

10) Комисија за односи со верските заедници; 
И) Комисија за производство и промет на во-

оружување и воена опрема. 
Член 31 

Комисијата за надворешни работи разгледува 
прашања од областа на политичките односи на Ју-
гославија со други ,држави и меѓународни органи-
зации. 

Член 32 
Комисијата за општествено-политички и орга-

низациони прашања разгледува прашања од обла-
ста на општествено-политичкото уредување, народ-
ната одбрана, правосудството, организацијата и рабо-
тата на сојузните органи, како и прашања од други 
области на внатрешната политика што според од-
редбите на ОВОЈ деловник не спаѓаат во делокругот 
на друга постојна комисија на Советот. 

Член 33 
Комисијата за економска политика разгледува 

прашања од областа на пазарот, финансиите, над-
ворешнотрговскиот и девизниот систем, царинската 
и вонцаринската заштита, -трудот и односите во 
здружениот труд, како и други прашања од областа 
на стопанството. 

Член 34 
Комисијата за економски односи со странство 

. разгледува прашања што се однесуваат на изград-
бата и остварувањето на политиката во областа на 
економските односи на Југославија со други др-
жави и регионални и меѓународни економски орга-
низации. 

Комисијата за економски односи со странство 
врши координација и следење на работата на југо-
словенскиот дел на мешовитите комитети, одбори 
или комисии за соработка со други држави и меѓу-
народни економски организации. 

Член 35 
Комисијата за буџетски прашања разгледува 

прашања од областа на подготвувањето и извршу-
вањето на буџетот на федерацијата, на завршната 
сметка за извршувањето на буџетот на федераци-
јата и на користењето на тековната буџетска ре-
зерва и на постојаната буџетска резерва на федера-
цијата. 

Комисијата за буџетски прашања му дава на 
Советот мислење за обезбедување средства за из-
вршување на одлуките и другите акти предложени 
на Советот. 

Комисијата за буџетски прашања ги утврдува 
предлозите ,за користење на средствата на тековната 
буџетска резерва и на резервата на девизите за по-
требите на федерацијата во согласност со утврде-
ните ставови на Советот и до износите утврдени со 
заклучок на Советот. За вкупната состојба на тие 
средства Комисијата поднесува до Советот извештај 
секои три месеци. 

Член 36 
Комисијата за кадровски и административни 

прашања му предлага на Советот утврдување на 
кадровската политика во рамките од надлежноста 
на Советот; му дава на Советот мислење за предло-
зите за назначување и разрешување од должноста 
на функционерите од надлежноста на Советот и 
мислења за предлозите за назначување и разрешу-
вање на членовите на сојузните комитети; му пред-

лага на Советот именување на претседатели и чле-
нови на постојаните работни тела на Советот; му 
предлага на Советот именување на претседатели и 
му дава на Советот мислење за именување членови 
на југословенскиот дел на мешовитите комитети, 
одбори и комисии зџ соработка со други држави и 
меѓународни организации; му предлага на Советот 
назначување на претседатели и членови на струч-
ните совети на Советот; му предлага на Советот 
определување на постојани претставници на Советот 
во работните 'тела на Собранието на СФРЈ и на 
општествено-политичките организации на ниво на 
федерацијата; му предлага на Советот заземање 
ставови и утврдување на насоки во областа на кад-
ровската политика на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации; му предлага на Советот 
ставови во врска со имунитетните права на члено-
вите на Советот; предлага доделување на одли-
кувања на функционерите и на работниците LO 
сојузните органи на управата, во сојузните органи-
зации и во стручните служби на Советот. 

/ Комисијата за кадровски и административни 
прашања ги разгледува извештаите, анализите и 
информациите што до Комисијата ги доставува 
Бирото за претставки ц поплаки на Собранието на 
СФРЈ во врска' со претставките што работните луѓе, 
граѓаните, организациите на здружениот труд и 
други самоуправни организации, заедници и здру-
женија ги поднесуваат до Сојузниот извешен совет 
и за нив зазема ставови. 

Комисијата за кадровски и административни 
прашања може да разгледува и поединечни прет-
ставки и поплаки што подносителите од став 2 на 
овој член ги поднесуваат до Сојузниот извршен 
совет и за нив да "зазема ставови. 

Комисијата за кадровски и административни 
прашања ги утврдува, во смисла на член 7 став 3 
од Законот за СОЈУЗНИОТ извршен совет, предлозите 

,за донесување решенија во управната постапка од 
надлежноста на Советот. 

Член 37 
Комисијата за одбранбени подготовки на сојуз-

ните органи разгледува прашања од областа на 
одбранбените подготовки на Советот, на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации. 

Член 38 
Комисијата за координација на соработката по-

меѓу Југославија и Советот за заемна економска 
прмош разгледува прашања што се однесуваат на 
усогласувањето на активноста на заинтересираните 
с о ј у з а органи на управата, , сојузни организации, 
организации на здружениот труд и други само-
управни' организации, заедници и здруженија насо-
чени кон остварувањето на економската и научно-
-техиичката соработка помеѓу Југославија и Сове-
тот за заемна економска помош (SEV); разгледува 
прашања и дава предлози за спроведување на един-
ствената политика во областа на економската и 
научио-техничката соработка помеѓу Југославија и 
SEV вклучувајќи ги и предлозите за учество на 
делегацијата на Југославија на заседанијата на 
Извршниот комитет и на Советот на SEV; дава 
предлози за учество на југословенски делегации на 
заседанијата на органите на SEV и упатства за 
нивната работа. 

Член 39 
Комисијата за координација на економската 

соработка помеѓу Југославија и Европската економ-
ска заедница (EEZ), Европското здружение на сло-
бодната трговија (EFTA) и Организацијата за еко-
номска' соработка и развој (OECD) разгледува 
прашања од областа на економската соработка по-
меѓу Југославија и т^е организации, како и пра-
шања за усогласување на активноста на сојузните 
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органи на управата и на сојузните организации, на 
организациите на здружениот труд, на други само-
управни организации, заедници и здруженија во 
остварувањето на таа соработка, 

Член 40 
Комисијата за односи со верските заедници 

разгледува прашања од областа на односите на 
општествената заедница и верските заедници. 

Член 41 
Комисијата за производство и промет на воору-

жување и воена опрема разгледува стопански и 
системски прашања од областа на производството и 
прометот на вооружување и воена опрема во мир, 
како и оспособеноста на основните и дополнител-
ните капацитети наменети за производство во војна, 
и предлага мерки-за системски и други решенија. 

Член 42 
Комисијата за буџетски прашања и Комисијата 

за кадровски и административни прашања ги сочи-
нуваат претседателот и членовите, што ги именува 
Советот од редот на членовите на Советот. 

Другите постојани комисии на Советот од член 
30 на овој деловник ги сочинуваат претседателот и 
членовите што ги именува Советот. Претседателот 
на постојана комисија на Советот го именува Сове-
тот од редот на членовите на Советот, а нејзините 
членови од редот на членовите на Советот, од 
функционерите во сојузните органи на управата и 
во сојузните организации во чиј делокруг спаѓаат 
областите за кои комисијата е формирана, од функ-
ционерите во Советот, односно во стручните служби 
на Советот, од функционерите во републичките и 
покраинските органи и организации и од претстав-
ници на општествено-политичките и други орга-
низации на ниво на федерацијата заинтересирани 
за прашањата од делокругот на комисијата. 

Претседателите на меѓурепубличките комитети 
спооед положбата се членови на Комисијата за 
економска политика. 

Претседателите на југословенскиот дел од ме-
шовитите комитети, односно од Комисијата за сто-
панска и научнотехничка соработка помеѓу Југосла-
вија и земјите членки на Советот за заемна еко-
номска помош, според положбата се членови на 
Комисијата за координација на соработката помеѓу 
Југославија и Советот за заемна економска помош. » 

3. Повремени и други работни тела на Советот 

' Член 43 
За извршува ње на определени задачи или ра-

боти од својата надлежност Советот, односно прет-
седателот на Советот може, по потреба, да формира 
и повремени и дрзгги работни тела (повремени ко-
мисии, работни групи и други работни тела). 

Заради координација на ̂ работата на сојузните 
органи на управата и на сојузните оргнизации. Со-
ветот може да фор.мира меѓуресорски работни групи 
од функционерите што раководат со сојузни органи 
па управата, односно со сојузни организации, или од 
други фунционери од тие органи и организации. 

Задачите, составот и начинот на работата на 
работните тела и групи од став 1 на ОВОЈ член 
се определуваат со актот за нивното формирање. 

4 Начин на работата на постојаните работни тела 
на Советот 

Член 44 
Работните тела на Советот работат во седници. 
Претседателот на работно тело на Советот се 

грижи за организирањето и подготвувањето на сед-
ниците ,на работното тело, ги свикува седниците на 

работното тело и им претседава, го предлага днев-
ниот ред на седницата и се грижи за извршувањето 
на закулчоците на работното тело. 

Претседателот на работното тело на Советот ги 
Свикува седниците на работното тело врз основа на 
заклучок на Советот,- на предлог од претседателот 
на Советот или од членовите на работното тело и по 
своја иницијатива. 

Ако претседателот на работното тело на Советот 
не присуствува на седница на работното тело, на 
седницата претседава член на работното тело опре-
делен од претседателот. 

За текот на седницата на работно тело на Со-
ветот се води записник. 

Одредбите на овој деловник што се однесуваат 
на записникот на седницата на Советот сообразно 
се применуваат и врз записниците на седниците на 
работните тела на Советот. 

Член 45 
На седницата на работните тела на Советот мо-

жат, ако тоа го бара природата на материјалот што се 
разгледува, да се повикаат и претставници на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организации, 
претставници на извршните совети на собранијата 
на републиките и на извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини и претставници на 
заинтересираните организации на здружениот труд, 
на други самоуправни организации, заедници и 
здруженија, како и поединци и лица од редот на 
стручњаците, заради давање мислење за материја-
лот што се разгледува на седницата. 

Член 46 
Ако две или повеќе работни тела на Советот 

треба да разгледуваат материјал што е од заеднички 
интерес за две или повеќе работни тела, тие работни 
тела можат да одлучат да одразат заедничка седни-
ца заради разгледување на таквиот материјал. 

Член 47 
За денот, часот и местото на одржувањето на 

седницата на работното тело на Советот и за пред-
логот на дневниот ред на седницата, се известуваат 
и членовите на советот што не се членови на работ-
ното тело. 

Член 48 
Предлогот на акт што ќе го утврди Комисијата 

за буџетски прашања врз основа на овластувањето 
од член 35 став 3 на овој деловник и секој предлог 
на акт што ќе го"утврди Комисијата за кадровски 
и административни прашања врз основа на овлас-
тувањето од член 36 став 4 на овој деловник, се до-
ставуваат до сите членови на Советот. 

Ако во рок од два дена од денот на доставува-
њето на предлогот на актот од став 1 на овој член 
ниеден член на Советот не изјави несогласност со 
предлогот на актот, ќе се смета дека актот е доне-
сен на седница на Советот. Како ден на донесува-
њето на актот ќе се земе денот кога предлогот е 
утврден во работното тело на Советот од став 1 на 
овој член. 

Ако во роќот од Став 2 на овој член еден или 
повеќе членови на Советот изјават несогласност со 
предлогот на актот, или ако бараат предлогот на 
актот да се разгледа на седницата на Советот, за 
предлогот на актот ќе се одулчи на седницата на 
Советот. 

Член 49 
За одделни материјали што ги разгледувале, ра-̂  

ботните тела на Советот поднесуваат до Советот из-
вештај со мислење и ппедлози. 

Извештаите од работните тела на Советот за 
разгледувањето на одделни материјали се доставу-
ваат до членовите на Советот заедно со поканата за 
седница на Советот на која ќе се разглеудаваат тие 
материјали, а најдоцна на 48 часови пред часот 
определен за одржување на седницата на Советот. 
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Член 50 
Во поглед на подготвувањето и свикувањето на 

седниците на работните тела на Советот, утврдува-
њето на дневниот ред на седниците и работата на 
тие седници сообразно се применуваат одредбите на 
овој деловник1 што се однесуваат на работата на 
седниците на Советот. 

Работните тела на Советот можат, во согласност 
со одредбите на овој деловник, да донесат деловник 
за своЈата работа. 

Член 51 
Стручните и административните работи за по-

требите на Комисијата за кадровски и администра-
тивни прашања ги врши стручната служба на 
Советот за персонални работи, а стручните и адми-
нистративните работи за потребите на Комисијата 
за одбранбени подготовки на сојузните органи — 
стручната служба на Советот за одбранбени под-
готовки. 

Вршењето на стручните и административните 
работи за потребите на другите работни тела на 
Советот го обезбедува генералниот секретар на 
Советот. 

Член 52 
Советот може со одлука да основа и други ра-

ботни тела и да ги спојува и укинува работните 
тела предвидени со овој деловник и да го менува 
нивниот делокруг. 

5. Југословенски дел џа мешовити комитети, одбори 
или комисии за соработка со други држави и меѓу-

народни организации 

Член 53 
Заради извршување на меѓународни договори во 

областа на стопанската, научната и друга соработка 
со други држави и меѓународни организации, со кои 
се предвидува формирање на мешовити тела, Сове-
тот, согласно со одредбите на меѓународен договор, го 
формира југословенскиот дел на мешовит комитет, 
одбор или комисија. 

Југословенскиот дел на мешовит комитет, одбор 
или комисија за соработка со други држави и меѓу-
народни организации со својата дејност ги опфаќа 
економските односи со одделни земји во согласност 
со меѓудржавен договор и дава иницијативи за про-
ширување на соработката и подобрување на усло-
вите за таа соработка, ^ дава предлози за утврдување 
на долгорочната економска политика спрема опреде-
лена држава или групација на држави, економските 
односи со други држави и меѓународни организации, 
предлага мерки за унапредување на тие односи, води 
преговори со соодветни странски Партнери и се гри-
жи за извршувањето на склучените спогодби. 

Советот, може врз основа на меѓудржавен дого-
вор, во рамките на југословенскиот дел на мешовит 
комитет, одбор или комисија, да формира постојани 
работни тела за одделни области. 

Претседателот на југословенскиот дел на мешо-
вит комитет, одбор или комисија може, во спогодба со 
функционерите што раководат со надлежните соју-
зни органи на управата, односно со сојузните орга-
низации, да формира меѓуресорска работна група за 
подготвување на заседание на мешовит комитет, од-
бор или комисија, или да ангажира стручњаци од 
тие органи, односно организации за одделни праша-
ња заради подготвување на определени материјали 
за време на заседанието на мешовит комитет, одбор 
или комисија, 

Член 54 
Претседателот на југословенскиот дел на мешо-

вит комитет, одбор или комисија Советот го именува 
од редот на своите членови или од редот на функ-
ционерите во сојузните органи на управата и во со-
јузните организации, согласно со договорот со друга-

та договорна страна, а членовите од редот на функ-
ционерите во сојузните органи на управата и во со-
јузните организации, во организациите на здр^ лес-
ниот труд и во другите самоуправни организации, 
заедници и здруженија, како и од функционерите 
во републичките и покраинските органи на управата. 

Ако е во прашање држава со која Југославија 
има развиена и разновидна соработка, Советот, по 
потреба, именува заменик-претседател на мешовит 
комитет, одбор или комисија. 

Членовите на постојаните работни тела од член 
53 став 3 на овој деловник ги именува Советот, на 
предлог од југословенскиот дел на мешовит комитет, 
одбор или комисија. 

Член 55 
Составот на делегацијата за заседание на мешо-

вити комитети, одбори или комисии го утврдува Со-
ветот, на предлог од претседателот на југословен-
скиот дел на мешовит комитет, одбор или комисија, 
зависно од проблематиката што комитетот, одборот, 
односно комисијата треба да ја разгледува. 

Времето и дневниот ред на заседанието на мешо-
вит комитет, одбор, односно комисија, како и 
претходната^размена на мислењата со странски парт-
нери за прашањата што ќе бидат разгледувани на 
заседанието на мешовит комитет, одбор, односно ко-
мисија, се утврдуваат со посредство на Сојузниот 
секретаријат за надворешни работи и дипломатските 
и конзуларните претставништва на Југославија. 

Член 56 
Стручната обработка на проблематиката и на 

предлозите од областа на односите со странство што 
се предмет на разгледување во мешовити комитети, 
одбори или комисии, ја вршат сојузните органи на 
управата и сојузните организации во чиј делокруг 
спаѓа односната проблематика. 

Претседателот на југословенскиот дел на мешо-
вит комитет, одбор или комисија раководи со пре-
говорите и, во рамките на овластувањето на Сове-
тот, склучува меѓународни спогодби и други акти и 
се грижи за спроведувањето на тие спогодби, 

За време на подготвувањето на заседанието на 
мешовит комитет, одбор или комисија, комитетот, 
одборот, односно комисијата остварува соработка со 
соодветните републички и покраински органи на 
управата и со Стопанската комора на Југославија. 

Член 57 
Претседателот на југословенскиот дел на мешо-

вит комитет, одбор или комисија, во соработка со 
надлежните сојузни органи на управата и со сојуз-
ните организации, во чиј делокруг спаѓа материјата 
што е предмет на разгледување на заседанието, под-
готвува и доставува до Советот информација (плат-
форма) што содржи оцена на состојбата на односите 
со односната странска држава или меѓународна ор-
ганизација, предлози за натамошен развој на сора-
ботката, инструкции за работата на делегацијата, 
предлог на составот на делегацијата за заседанието 
и претсметка на трошоците. 

Претседателот на југословенскиот дел на мешо-
вит комитет, одбор или комисија, во рок од 20 дена 
од денот на одржаното заседаш!е на мешовит коми-
тет, одбор односно комисија, поднесува до Сове-тот 

извешгај за работата и потпишана исправа за засе-
данието на комитет, одбор, односно комисија, со пре-
длози на заклучоци за натамошна работа. 

Член 58 
Југословенскиот дел на мешовит комитет, одбор 

или комисија има секретар. Секретарот му помага 
на претседателот во организирањето на работите во 
врска со работата на комитет, одбор или комисија и 
врши стручни и административни работи според 
упатство од претседателот. Секретарот се определува 
од редот на работниците од соодветниот сојузен ор-
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ган на управата или сојузна организација, односно 
од редот на работниците од сојузниот орган на упра-
вата, односно од сојузната организација чиј функ-
ционер е именуван за претседател на југословен-
скиот дел на мешовит комитет, одбор или комисија. -
Секретарот го определува функционерот што рако-
води со соодветниов сојузен орган на управата, од-
носно сојузна организација. 

Работите о% став 1 на овој член за југословен-
скиот дел на мешовит комитет, одбор или комисија 
чиј претседател е член Советот, што не-е сојузен 
секретар, односно претседател на сојузен комитет, 
ги врши секретар што може да се определи и помеѓу 
работниците во кабинетот на член на Советот. 

Член 59 ^ 
Југословенскиот дел на мешовит "комитет, одбор 

или 'комисија »Јоже, во согласност со одредбите на 
овој деловник, да донесе деловник со кој поблиску 
ќе ја регулира својата работа. 

IV. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ 

1. Подготвување на седниците на Советот 

Член 60 
За организацијата на работите во врска со под-

готвувањето и организирањето на седниците на-Со-
ветот се грижи генералниот секретар на Советот. 

Член 61 
Предлозите за ставање материјали на дневен 

ред на седница на Советот се доставуваат до гене-
ралниот секретар на Советот. 

Предлог за ставање материјали на дневен ред 
на седница на Советот поднесуваат сојузните органи 
на управата, сојузните организации, самостојните 
стручни служби на Советот, Народната банка на 
Југославија, Стопанската комора на Југославија, из-
вршните органи на општествено-политичките орга-
низации на ниво на федерацијата, извршните совети 
на собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини (предла-
гачи). 

Сојузните органи на управата^ и сојузните орга-
низации во состав на сојузните секретаријати, од-
носно на сојузните комитети, пред доставувањето на 
материјалите до Советот, прибавуваат мислење од 
сојузните секретаријати, односно од сојузните коми-
тети во чиј состав се наоѓаат. 

Предлогот за ставање определен материјал на 
дневен ред на седница на Советот го потпишува 
функционерот што раководи со сојузниот орган на 
управата, односно со сојузната организација од која 
предлогот потекнува, неговиот заменик, односно 
функционерот што го заменува. 

Член 62 
Материјалите, чие ставање на дневен ред на 

седница на Советот се предлага, мораат да бидат ја-
сни, концизни и обработени така што Советот за нив 
може да одлучува. 

Ако материјал без документација има повеќе од 
15 пишани страни, односно ако образложението на 
сојузен пропис или друг општ акт има повеќе од 10 
пишани страни, предлагачот е должен кон него да 
даде концизен приказ во кој се изнесуваат основ-
ните карактеристики на материјалот и јасно се из-
лага што е политички, односно економски мотив и 
стручна заснованост на предлогот на закон, мерка, 
односно политика. 

Ако спроведување на сојузен пропис или друг 
општ акт бара материјални издатоци или преземање 
на организациони и други мерки, предлагачот, кон 
прописот, односно друг општ акт, ќе поднесе и пода-
тоци за височината на средствата потребни за спро-
ведување на прописот или друг општ акт, ќе ги пред-
ложи изворите од кои ќе се обезбедат потребните 

средства и ќе укаже на организационите и други 
мерки што треба да се преземат. 

Член 63 
Кон предлогот за давање согласност за водење 

на преговори за склучување на меѓународни дого-
вори, односно за ратификација на меѓународни до-
говори, предлагачот е должен да приложи нацрт, 
односно конечен текст на меѓународен договор чие 
склучување, односно ратификација се предлага, да 
ги наведе причините поради кои склучувањето, од-
носно ратификацијата На меѓународни договори се 
предлага, да укаже на потребата од дополнение и 
измена на важечки закони, односно на потребата 
од донесување на нови закони, како и дали од ме-
ѓународен договор произлегуваат посебна обврски за 
една или повеќе републики, односно автономни по-
краини. 

Член 64 
Ако сојузен орган на управата или сојузна орга-

низација предложи Советот, во рамките на своите 
овластувања, да му поднесе на Собранието на СФРЈ 
предлог за донесување на закон, нацрт-закон, пред-
лог-закон, предлог на друг пропис или општ акт, или 
ако Советот му довери на сојузен орган на управата 
или на сојузна организација, на стручна служба, 
односно на посебна комисија или работна група из-
работка на предлог за донесување на закон, нацрт « 
-закон, пред/гог-закоц иди предлог на друг пропис 
или општ акт, сојузниот орган на управата, односно 
сојузната организација предлогот за донесување на 
закон, нацрт-законот, предлог-законот, односно 
предлог на друг пропис или друг акт ќе го изработи 
согласно со одредбите од деловникот на соодветниот 
собор на Собранието на СФРЈ. 

Член 65 
Сојузните органи на управата и сојузните ор-

ганизации, пред поднесувањето до Советот, предло-
зите за донесување на закони, нацрт-закони одно-
сно- предлог-закони или други сојузни прописи или 
општи акти ги доставуваат претходно на мислење 
до сите заинтересирани органи и сојузни организа-
ции, како и до стручната ,служба на Советот за за-
конодавни и правни работи. 

Органите, организациите, „односно стручната 
служба од став 1 на овој член се должни побарано-
то мислење да го достават во рок од 15 дена. 

Барањата од сојузните органи на управата, од 
сојузните организации и од други корисници на 
средства од буџетот на федерацијата за доделување 
средства од тековната буџетска резерва, се доставу-
ваат непосгеднО до Сојузниот секретаријат за фи-
нансии. КОЈ со своето мислење и предлог ги доста-
вува до Советот на одлучување. ' 

Член бб 
Предлагачот е должен, кон предлог за доне-

сување на закон, нацрт-закон, предлог-закон или 
предлог на друг сојузен пропис или општ акт, да 
му укаже на Советот дали прописот, односно друг 
општ акт, согласно со Уставот на СФРЈ, подлежи 
на усогласување на ставовите со надлежните ре-
публички и покраински органи, однбсно дали го до-
несува Соборот на републиките и покраините врз 
основа на согласност од собранијата на републики-
те и автономиите покраини. 

Предлагачот е должен да му укаже на Советот 
и на начелните или други битки прашања за кои по-
стојат различни мислења на заинтересираните ор-
гани и организации а кои предлагачот не ги при-
фатил и да ги'изнесе причините поради кои не ги 
прифатил тие мислења. ѕ 

Член 67 
Предлозите за донесување на закоЉ, нацрт-

-закони, предлог-закони и нацрти и предлози на 
други сојузни прописи или општи акти, што ги до-
ставува до Советот на мислење Собранието на 
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СФРЈ или нацрти и предлози на прописи и други 
општи акти, што ги доставуваат до Советот над-
лежните републички и покраински органи, гене-
ралниот секретар на Советот, пред седницата на 
Советот и на неговите работни тела, ги доставува 
на мислење до соодветните сојузни органи на упра-
вата, до сојузните организации и до стручните 
служби на Советот. 

Органите од став 1' на овој член се должни 
да го достават бараното мислење до генералниот 
секретар на Советот во рок од 15 дена од денот на 
приемот на прописот, односно друг општ акт. 

Мислењата од став 2 на овој член генералниот 
секретар на Советот ги доставува кон материјалите 
за седницата на Советот. 

Член 68 
Сојузните органи на управата, сојузните орга-

низации и стручните служби на Советот се должни 
ири доставувањето до Советот на елаборати, ана-
лизи, информации, извештаи и слично, да достават 
предлог на заклучоци што Советот треба да ги 
усвои. 

Член 69 
Врз материјалот од поверлива природа предла-

гачот ќе го означи со посебна видна ознака степе-
нот на поверливоста. 

За строго поверливите материјали и за матери-
јалите што претставуваат државна тајна се води 
посебна евиденција и тие материјали по користење-
то му се враќаат на генералниот секретар на Сове-
тот, ако врз материјалите е означено дека мораат да 
се вратат. х 

Член 70 
При подготвувањето на седниците на Советот 

генералниот секретар на Советот цени дали мате-
ријалите се подготвени и комплетирани во соглас-
ност со одредбите од овој деловник, па, ако се, ги 
доставува веднаш до работните тела на Советот. 

Ако генералниот секретар на Советот оцени 
дека материјалите не се подготвени или комплетира-
ни во согласност со одредбите на овој деловник, ќе го 
предупреди предлагачот да ги отстрани недостато-
ците и ќе му определи рок за тоа. Ако предлагачот 
не ги отстрани недостатоците во оставениот роќ, 
генералниот секретар на Советот за тоа ќе состави 
белешка и ќе ја достави кон материјалот за сед-
ницата на работните тела на Советот и на Советот. 

Член 71 
Материјалот предложен за дневен ред на сед-

ницата на Советот се разгледува пред седницата на 
Советот во работните тела на Советот. 

Ако е во прашање материјал за кој претходно 
е постигната согласност со заинтересираните органи 
и организации или материјал што според своја-
та природа не бара претходно разгледување во ра-
ботните тела на Советот, или бара итно разгледува-
ње, Советот може таквиот материјал да го внесе во 
предлогот на дневниот ред на седницата на Советот 
и без претходно разгледување во работното тело на 
Советот. 

Член 72 
Претседателот на Советот ќе го одложи изнесу-

вањето на определен материјал на седница на Со-
ветот ако се утврди дека по него не се извршени 
потребните консултации со заинтересираните сојуз-
ни органи на управата, сојузни организации или 
други заинтересирани организации, дека не се 
исполнети другите услови неопходни за одлучува-
ње или дека постојат други оправдани причини. 

Генералниот секретар на Советот го известува 
предлагачот за одлагањето на изнесувањето на ма-
теријалот на седница на Советот пред одржување-
то на седницата на Советот или на самата седница. 
Ако предлагачот и покрај тоа бара Советот да го 
разгледува материјалот, за -таквото барање одлучу-
ва Советот на седницата. 

! 2. Свикување седница на Советот и утврдување на 
дневниот ред 

Член 73 
Седниците на Советот ги свикува претседателот 

на Советот по своја иницијатива, врз основа на 
заклучок на Советот или по предлог од најмалку 
пет членови на Советот. 

Претседателот на Советот е должен да свика 
седница на Советот по барање од Претседателот на 
Републиката, односно од Претседателството на 
СФРЈ. 

Член 74 
Предлогот на дневниот ред на седницата на 

Советот го утврдува претседателот на Советот. 
Материјалите што се однесуваат на системски-

те и други поважни прашања ќе се внесат во пред-
логот на дневниот ред, ако се поднесени најдоцна 
на 20 дена пред денот на одржувањето на седница-
та на Советот на која треба да се разгледуваат, а 
другите материјали, ако се поднесат најдоцна на 15 
дена пред денот на одржувањето на седницата на 
Советот. 

Член 75 
Седниците на Советот се одржуваат, по прави-

ло, во определен ден во неделата. 
За денот, местото и времето на одржувањето 

седница на Советот генералниот секретар на Сове-
тот ги известува членовите на Советот. 

Кон известувањето за одржување седница на 
Советот, до членовите на Советов се доставуваат 
предлогот на дневниот ред и материјалите што се 
на дневниот ред на седницата на Советот. 

Член 76 
Покана за седницата на Советот, заради учество 

во работата на Советот, се доставува, заедно со ма-
теријалите што се на дневен ред на седницата на 
Советот и до функционерот што раководи со струч-
ната служба на Советот за законодавни и правни 
работи. 

Покана за седницата на Советот, заради учество 
во работата на Советот по определен материјал, се 
доставува и до функционерите што раководат со 
сојузните органи на управата и до функционерите 
што раководат со сојузните организации а кои не 
се членови на Советот, кога на дневен ред на сед-
ницата на Советот се наоѓаат материјали што се 
однесуваат на областа од делокругот на сојузниот 
орган на управата, односно на сојузната организа-
ција со која раководат. Кон поканата до тие функ-
ционери се доставува и материјалот што се однесу-
ва на соодветната точка -од дневниот ред. 

Кога на дневен ред на седница на Советот е 
предлог за ратификација на меѓународен акт, до 
членовите на Советот и до сојузните функционери 
од ст. 1 и 2 на овој член се доставува и текстот на 
меѓународниот акт со образложение. 

Член 77 
Во случај на спреченост на сојузен секретар, 

претседател на сојузен комитет, односно на функ-
ционерите од член 75 ст. 1 и 2 на овој деловник, на 
седницата на Советот присуствува неговиот^заме-
ник, односно функционерот што го заменува. 

Функционерите од став 1 на овој член можат, 
во особено оправдани случаи, да бараат на седни-
цата на Советот да присуствуваат и нивните сора-
ботници (функционери и стручни соработници), и 
тоа само за време на разгледувањето на определе-
но прашање. Генералниот секретар на Советот 
одобрува тие'лица да присуствуваат на седницата ' 
на Советот, го определува времето на нивното доа-
ѓање на седницата на Советот и за тоа претходно 
го запознава претседателот на Советот. 

Кога тоа ќе го одобри претседателот или гене-
ралниот секретар на Советот, на седницата на Со-
ветот присуствуваат и определени функционери и 
работници на стручните служби на Советот што 



Петок, 26 септември 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Броз 47 - Страна 1-321 

вршат определени задачи во врска со работата на 
седницата на Советот. 

Член 78 
Претседателот на Советот може на седницата на 

Советот да повика, заради давање мислења и пред-
лози за определени прашања, претставници на из-
вршните совети на собранијата на републиките и 
на извршните совети на собранијата на автономни-
те покраини, на општествено-политичките органи-
зации, на организациите на здружениот труд, на 
други самоуправни организации, заедници и здру-
женија, како и истакнати јавни работници и струч-
њаци, што со своите предлози можат да придонесат 
за решавањето на соодветни прашања. 

Член 79 
Предлогот на дневниот ред, со материјалите за 

седницата на Советот, се доставува и до извршните 
совети на собранијата на републиките и до изврш-
ните совети на собранијата на автономните покраи-
ни,, како и до сојз^зните органи на управата, до со-
јузните организации и до функционерите за кои 
ќе го определи тоа Советот. 

Член 80 
Известувањето до членовите на Советот за одр-

жување седница на Советот, односно поканата за 
седница на Советот до сојузните функционери, се 
доставува, со материјалите, најдоцна на седум дена 
пред денот определен за одржување на седницата 
на Советот, 

Во оправдани случаи претседателот на Советот 
може да свика седница на Советот заради разгле-
дување на прашањата по кои материјалот не е до-
ставен до членовите на Советот во рокот од став 1 
на ОЕОЈ член. 

Член 81 
Во итни случаи член на Советот и друг функ-

ционер што раководи со сојузен орган на управата, 
односно со сојузна организација, пред седницата на 
Советот, може да предложи во дневниот ред на ве-
ќе закажана седница да се внесе материјалот што 
не бил предвиден за разгледување на таа седница 
или таков предлог може да стави на седницата на 
Советот при утврдувањето на дневниот Јзед (итна 
постапка). 

По итна постапка може да се стави на дневен 
ред на седница на Советот и да се разгледува само 
материјал за чие итно решавање постои фактична 
и неодложна потреба и чие одлагање би можело да 
има штетни последици.. 

За предлогот определено прашале да се разгле-
дува по итна постапка одлучува Советот при утвр-
дувањето на дневниот ред. 

Материјалите за кои бара да се разгледуваат 
по итна постапка, предлагачот е должен да ги умно-
жи воЈпотребен број примероци и да му ги предаде 
на генералниот секретар на Советот пред'седницата 
на1 Советот. 

Член 82 
Членовите на Советот или функционерите што 

раководат со сојузни органи на управата, односно 
со сојузни организации, а кои не се членови на Со-
ветот, можат, пред седницата на Советот, да пред-
ложат измени и дополненија на сојузниот пропис 
или друг општ акт, или да дадат мислење и пред-
лози по материјалите што се на дневен ред на сед-
ницата на Советот. 

Предлогот за измени и дополненија на сојузен 
пропис или друг општ акт член на Советот или 
друг функционер од став 1 на овој член го доста-
вува до предлагачот и до Советот, а мислењата и 
предлозите по матеоијалите — до генералниот се-
кретар на Советот. Предлозите и мислењата мораат 
да бидат писмено формулирани. 

Член на Советот што е оттечен да присуствува 
на седницата на Советот може своето мислење и 
предлозите по материјалите што се на дневен ред 

на седницата на Советот да ги достави до генерал-
ниот секретар на Советот писмено пред почетокот 
на седницата на Советот. 

3. Работа на седниците на Советот 

Член 83 
На седниците на Советот претседава претседа-

телот на Советот. 
Кога. претседателот на Советот не присуствува 

на седницата на Советот, на седницата претседава 
еден од потпретседателите на Советот. 

Член 84 
По отворањето на седницата на Советот се при-

стапува кон усвојување на записникот од претход-
ната седница 
^ Член на Советот има право да стави забелешки 

врз записникот. 
Забелешките врз записникот член на Советот, 

по правило, ги доставува писмено до генералниот 
секретар на Советот пред наредната седница на 
Советот. 

Функционерите што раководат со сојузните ор-
гани на управата, односно со сојузните организа-
ции, што не се членови на Советот, а по покана 
присуствуваат на седницата на Советот, своите за-
белешки врз записникот ги доставуваат писмено до 
генералниот секретар на Советот пред наредната 
седница на Советот. 

За забелешките ставени врз записникот Со-
ветот одлучува при усвојувањето на записникот. 

Член 85 
По усвојувањето на записникот од претходната 

седница на Советот, а врз основа на предлогот од 
претседателот на Советот, Советот го утврдува 
дневниот ред на седницата на Советот. 

Во дневниот ред на седницата на Советот се 
внесуваат и прашањата што ќе ги предложат собо-
рите на Собранието на СФРЈ, Претседателот на 
Републиката или Претседателството на СФРЈ. 

Член 86 
Ако на седницата на Советот не присуствува 

предлагачот, материјалот што тој го предложил се 
симнува од дневниот ред, но Советот може да од-
лучи материјалот да се разгледа и во отсуство на 
предлагачот. 

Член 87 
Пред разгледувањето на материјалот, предлага-

чот е должен, ако тоа го бара Советот, да даде 
кратко усно образложение на материјалот. 

Советот може да одлучи за општите прашања 
на политиката и за начелните и за други прашања 
да се води начелен претрес. Начелниот претрес мо-
же да се заврши со утврдување на ставот на Со-
ветот за начелното прашање. 

Советот може, ако е тоа потребно, да го ограни-
чи времето на излагањето за одделни материјали^ 

Член 88 
Советот одлучува за материјалот врз основа на 

предлозите дадени од предлагачот, извештаите од 
работните тела на Советот за разгледување на ма-
теријалот и предлозите изнесени на седницата на 
Советот. 

Советот може со заклучок да определи одделна 
задача или работа во врска со материјалот што се 
разгледува да изврши член на Советот, работно те-
ло на Советот, сојузен орган на управата, сојузна 
организација или стручната служба на Советот. 

Советот може да го определи и начинот на из--
вршувањето на своите заклучоци. 

Член 89 
За предлог за донесување на закон, нацрт-за-

кон, предлог-закон или предлог на друг пропис ил^ 
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општ акт, што Советот по своја иницијатива или 
врз основа на заклучоци на соборите на Собрание-
то на СФРЈ му го-предлага на Собранието, се води 
претрес во начело, ако Советот не одлучи да се во-
ди единствен претрес. 

Член 90 
Членовите на Советот и сојузните функционери 

што учествуваат во работата на Советот можат 
писмено или усно, за време на претресувањето на 
материјалот на седницата на Советот, да предлагаат 
негови измени и дополненија, или за нив да даваат 
мислења и предлози. 

Претседателот на Советот може да бара член 
на Советот односно функционерот од став 1 на ОВОЈ 
член писмено да ги формулира предлозите и мис-
лењата што усно ги изнел на седницата на Советот 

За предлозите и мислењата се изјаснува пред-
лагачот. 

Член 91 
Советот посебно одлучува за секоја одредба, од-

носно дел од предлог за донесување на закон, 
нацрт-закон. предлог-закон, или предлог на ,друг 
пропис или општ акт, чија измена или дополнение 
ја предложил член на Советот или сојузен функцио-
нер што учествува во работата на Советот. 

По завршеното претресување на текстот на про-
писот или друг општ акт, Советот го утврдува пред-
логот за донесување на закон, нацрт-законот, пред-
лог-законот или предлог на друг пропис или општ 
акт, што Совето-ѓ го поднесува до Собранието на 
СФРЈ, или донесува пропис или друг општ акт, за 
чие донесување е надлежен. 

Советот на истата седница го верифицира тек-
стот на заклучоците по прашањата чие извршува-
ње не трпи одлагање. 

Член 92 
Советот одлучува на седница со мнозинство 

гласови од присутните членови на Советот. 
Прописот со кој се утврдуваат привремени мер-

ки, врз основа на согласност од Претседателството 
на СФРЈ, Советот го донесува со мнозинство гласо-
ви од сите членови на Советот. 

Гласањето е јавно. 
Резултатот на гласањето го утврдува претседа-

телот. 
Член 93 

Во особено оправдани и итни случаи, Советот 
може, на предлог од претседателот на Советот, да 
одлучи за одделни прашања врз основа на приба-
вената согласност од членовите на Советот, со тоа 
што на, првата наредна седница на Советот тоа да 
се констатира записнички. 

Член 94 
Ако Претседателството на СФРЈ, по повод на 

предлог од Сојузниот извршен совет за донесување 
на привремена мерка, одлучи да продолжи постап-
ката за усогласување на ставовите Со надлежните 
републички^ и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет ќе ја продолжи постапката за усогласу-
вање за предлогот на прописот за извршување' на 
закон или друг општ акт за чие донесување е тој 
надлежен, и за резултатот на усогласувањето ќе го 
извести Претседателството на СФРЈ. 

4. Постапка за поднесување оставка и за поставу-
вање на прашањето за доверба 

Чјлен 95 
Ако Советот од причините утврден^ во Уставот 

на СФРЈ одлучи да поднесе колективна оставка 
или ,да го постави прашањето за својата доверба, 
оставката ја поднесува, односно прашањето за до-
верба го поставува, од името на Советот, до Собра-
нието на СФРЈ претседателот на Советот. 

Текстот на оставката, односно текстот на пра-
шањето за доверба го утврдува Советот на сед-
ницата. 

Член 96 
Ако собор на Собранието на СФРЈ или Прет-

седателството на СФРЈ пред Собранието на СФРЈ 
го постави прашањето за доверба на Советот или 
на одделен член на Советот, или ако се подигне 
интерпелација за претресување на определени по-
литички прашања во врска со работата на Советот, 
ставот на Советот за прашањата заради кои е по-
ставено прашањето 5а неговата доверба или подиг-
ната интерпелација, го утврдува Советот на сед-
ница. 

За ставовите на Советот Собранието на СФРЈ 
го известува претседателот на Советот или член на 
Советот определен од Советот за тоа. 

Член 97 
Ако соборите на Собранието на СФРЈ по повод 

поднесувањето на колективна оставка на Советот, 
поставувањето на прашањето за доверба на Советот 
ИЛР! подигањето на интерпелација во врска со ра-
ботата на Советот отвора претрес, Советот ќе опре-
дели свој претставник што на седниците на соборите 
на Собранието на СФРЈ, од името на Советот, ќе 
дава потребни известувања и објасненија. 

« 

5. Постапка за назначување и разрешување на 
функционери 

Член 98 
Назначувањата и разрешувањата од должноста 

на функционерите во Советот, на функционерите во 
сојузните органи па управата и во сојузните орга-
низации, на функционерите во стручните служби 
на Советот, како и именувањето на членовите на 
колегиј алките тела, од надлежноста на Советот, ги 
врши Советот. 

Член 99 
Предлозите за назначување и разрешување од 

должноста на функционерите за чие назначување, 
односно разрешување од должноста е надлежен Со-
ветот, се поднесуваат до Советот. 

Предлогот за назначување, односно разрешува-
ње од должноста на функционерите во Советот, 
што раководат со самостојни служби на Советот, го 
поднесува претседателот на Советот, а предлогот за 
назначување, односно разрешување од должноста 
на функционерите на другите служби на Советот — 
— генералниот секретар на Советот, односно старе-
шината на самостојната служба на- Советот. 

Предлогот за назначување, односно разрешува-
ње од должноста на функционерите од став 1 на 
овој член во сојузните органи на управата и во 
сојузните организации го поднесува функционерот 
што раководи со сојузниот орган на управата, од-
носно со сојузната организација. 

Член 100 
Предлозите за назначување и разрешување од 

должноста на функционерите од член 99 на овој 
деловник ги разгледува Комисијата за кадровски и 
административни прашања. 

Комисијата за кадровски и административни 
прашања врши потребни консултации со надлеж-
ните републички, односно покраински органи и до-
ставува до Советот извештај со мислење за пред-
лозите за назначување, односно разрешување од 
должноста на функционерите. 

6. Записник и стенографски белешки на седниците 
на Советот 

Член 101 
За текот на седницата на Советот се води за-

писник. 
Записникот го содржи името на претседавачот 

на седницата, имињата на присутните и отсутните 
членови на Советот, имињата на лицата што по 



Петок, 26 септември 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Броз 47 - Страна 1-321 

покана учествуваат на седницата, дневниот ред на 
седницата, прашањата што биле на дневен ред на 
седницата и заклучоците донесени за тие прашања. 

Записникбт се усвојува на наредната седница 
на Советот. Записникот го заверуваат претседате-
лот на Советот, односно потпретседателот на Советот 
што претседавал на седницата на која се усвојува 
записникот и генералниот секретар на Советот. 

Препис од записникот се доставува до сите 
членови на Советот и до лицата за кои тоа ќе го 
одлучи Советот. 

Заклучоков што се однесува на прашање од 
делокругот на определен сојузен орган на управата 
или сојузна организација, се доставува веднаш до 
функционерот што раководи со соодветниот сојузен 
орган на управата, односно сојузната организација. 

За водењето на, записникот се грижи генерал-
ниот секретар на Советот. 

Записниците од седниците на Советот се сме-
таат за ^строго поверлив материјал, ако Советот за 
одделни случаи не определи поинаку. 

Член 102 
На седниците на Советот се водат стенограф-

ски белешки или тие се снимаат магнетофонски. 
Стенографските белешки, односно магнетофон-

ските снимки од седниците на Советот, ако Сове-
тот за одделни случаи не определи поинаку, се 
сметаат за строго поверлив материјал. 

Стенографските белешки, односно магнетофон-
ските снимки можат да се користат само во сог-
ласност со заклучоците на Советот, а по одобрение 
од генералниот секретар на Советот. 

За записникот и стенографските белешки е од-
говорен генералниот секретар на Советот, кој ја 
обезбедува тајноста на тие документи. 

Генералниот секретар на Советот ' пропишува 
поблиски упатства за начинот на користењето и за 
чувањето на записниците и стенографските бе-
лешки. 

V. ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ ЗА РАБОТАТА НА 
СОВЕТОТ 

Член 103 
Заради остварување на своите функции Сове-

тот, во согласност со програмата за работата на 
Собранието на СФРЈ, ги утврдува програмите и 
плановите за својата работа. 

Со програмата за работата на Советот се утвр-
дуваат основните задачи на Советот за периодот за 
кој програмата се донесува, како и времето и на-
чинот на извршувањето на задачите утврдени со 
програмата. 

Советот може да утврди и програма за работата 
за одделни области и по одделни поважни праша-
ња од надлежноста на Советот. 

Програмата за работата на Советот се утврдува 
за време од шест месеци или за подолго време. 

Со планот за работата на Советот се разрабо-
туваат задачите од програмата за работата на Со-
ветот и се определуваат начинот на извршувањето 
на тие задачи, роковите за извршување на одделни 
задачи, носителите на одделни задачи, времето на 
решавањето на прашањата од тековната проблема-
тика на Советот и носителите на подготовката на 
материјалите по одделни задачи. 

Планот за работата на Советот се утврдува за 
време од три месеци или за пократко време. 

Член 104 
Во согласност со програмата и планот за рабо-

тата на Советот, работните тела на Советот ги ут-
врдуваат, по потреба, своите планови за работата, 
со кои ги определуваат своите задачи и работи за-
ради остварување на програмата и плановите за 
работата на Советот. 

Член 105 
Советот утврдува посебни планови за посети 

и средби на ниво на членови на влади со соодвет-
ните органи на други држави и меѓународни орга-
низации. 

Предлозите на планот за посети и средби на 
ниво на членови на влади ги подготвува Сојузниот 
секретаријат за надворешни работи, во соработка 
со соодветните сојузни органи на управата и« сојуз-
ни организации. 

Член 106 
При изработката на нацрт-програмата за рабо-

тата на Советот се земаат предвид задачите и рабо-
тите, што произлегуваат од актите и ставовите на 
Собранието на СФРЈ и на Претседателството на 
СФРЈ, а особено задачите и работите, што произ-
легуваат од општествените планови и основите на 
политиката на федерацијата што ги утврдило Со-
бранието на СФРЈ; предлозите на работните тела 
на Советот, на меѓурепубличките комитети, на со-
јузните органи на управата, на сојузните органи-
зации и на стручните слз^жби на Советот; предло-
зите и мислењата на извршните совети на собрани-
јата на републиките и на извршните совети на со-
бранијата на автономните покраини, како и на опш^ 
тествено-политичките и други организации на ни-
во на федерацијата. 

Член 107 
Нацрт-програмата за работата на Советот се 

доставува на мислење до Претседателството на Со-
бранието на СФРЈ, до Претседателството на СФРЈ, 
до Претседателството на Сојузната конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ју-
гославија, до Советот на Сојузот на синдикатите 
на Југославија, до Стопанската комора на Југосла-
вија и до сојузните органи на управата и до сојуз-
ните организации. л 

Член 108 
За изработката на нацрт-програмите за работата 

и на плановите за работата на Советот се грижи 
генералниот секретар на Советот, во согласност со 
заклучоците на Советот. 

Член 109 
Програмите за работата и плановите за рабо-

тата на Советот се објавуваат во информативниот 
билтен на Сојузниот извршен совет или како по-
себни публикации ако Советот не определи пои-
наку. 

VI. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ФУНК-
ЦИИТЕ НА СОВЕТОТ ВО ОДНОС НА РАБОТАТА 
НА СОЈУЗНИТЕ! ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 110 
Во остварувањето на своите функции Советот 

може од функционерите што раководат со сојузни 
органи на управата, односно со сојузни организации 
да бара преку редовни или повремени извештаи за 

'работата, со поднесување на информации, анализи 
или на друг погоден начин навремено и целосно да 
го известуваат за состојбата, појавите и прашањата 
од значење за работата на Советот. 

Извештаите за работата треба да содржат осо-
бено податоци и оцени за остварување на програ-
мите за работата на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации и за задачите и работите 
што Советот им ги поверил на тие органи односно 
организации. 

Функционерите што раководат со сојузни ор-
гани на управата или со сојузни организации во 
состав на сојузните секретаријати, односно сојузни-
те комитети, доставуваат до Советот извештај за 
работата на органот со кој раководат сообразно со 
одредбите на ст. 1 и 2 од овој член. Сојузниот сек-
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ретар, односно претседателот на сојузен комитет, 
што раководи со секретаријат, односно со комитет, 
во чиј состав се наоѓа сојузен орган на управата 
или сојузна организација, должен е кон таквиот 
извештај за работата да достави до Советот и свое 
мислење. 

Член 111 
Функционерите што раководат со сојузни орга-

ни на управата,' односно со сојузни организации 
можат на Советот да му даваат иницијативи и да 
предлагаат мерки во врска со спроведувањето на 
политиката и извршувањето на сојузни закони, 
други прописи и општи акти на Собранието на 
СФРЈ и можат од Советот да бараат ставови за оп-
ределени прашања на спроведувањето на полити-
ката и извршувањето на сојузни закони, други 
прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ. 

Член 112 
Заради остварување на функциите на Советот 

во врска со надзорот над законитоста на прописите 
што ги донесуваат сојузните органи на управата, 
односно сојузните организации, стручната служба 
на Советот за законодавни и правни работи ги раз-
гледз^ва тие прописи од гледиштето на нивната со-
гласност со Уставот на СФРЈ, со сојузен закон, и 
со другите општи акти на Собранието на СФРЈ и 
со прописи на Советот, како и од гледиштето на 
единството на правниот систем и на методолошкото 
и стручното единство и за тоа му дава на Советот 
свое мислење. 

Ако стручната служба на Советот за законо-
давни и правни работи најде дека пропис на соју-
зен секретар, на претседател на сојузен комитет 
или на старешина на друг сојузен орган на управа-
та, односно сојузна организација или одделни одред-
би на тој пропис не се во согласност со Уставот на 
СФРЈ, со сојузен закон, со друг општ акт на Со-
бранието на СФРЈ, или со пропис на Советот, дол-
жна е да му укаже на Советот на таа несогласност. 

Предлог за укинување, односно поништување 
на пропис што не е во согласност со Уставот на 
СФРЈ, со сојузен закон, односно со друг пропис или 
општ акт на Собранието на СФРЈ може да поднесе 
и претседателот на Советот, односно член на 
Советот. 

VII. ПОСТАПКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТА-
ВОВИТЕ И СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО РЕ-

ПУБЛИЧКИТЕ И ПОКРАИНСКИТЕ ОРГАНИ 
Член 113 

Усогласувањето на ставовите со надлежните ре-
публички и покраински органи за прашањата за 
кои, согласно со Уставот на СФРЈ и со закон, Со-
1етот донесува прописи за извршување на закони и 
други општи акти врз основа на согласност од над-
лежните републички и покраински програми, Со-
ветот го обезбедува преку меѓурепубличките коми-
тети, на седници на Координационата комисија и 
на седници на Советот. 

Усогласувањето на ставовите со надлежните 
републички и покраински органи Советот може, во 
спогодба со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, по потреба, да врши и 
на друг начин. 

Член 114 
Сојузните органи на управата, сојузните орга-

низации, стручните служби на Советот или - опре-
делени работни грзгпи подготвуваат предлози на 
прописи, што ќе бидат основа за усогласување на 
ставовите со надлежните републички и покраин-
ски органи. 

Врз основа на предлозите на прописите од 
ртав 1 на овој член, Советот ги утврдува ставови-
те за усогласување со надлежните републички и 
покраински органи. 

- Член 115 
Ако во меѓурепублички комитет не се постигне 

согласност со надлежните републички и покраин-
ски органи за предлог на пропис за извршување на 
закон или друг општ акт за чие донесување е над-
лежен Советот, Советот постапува на начинот ут-
врден со Уставот на СФРЈ. 

Член 116 
Во рамките на меѓурепубличките комитети Со-

ветот остварува соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини во утврдува-
њето па предлози за донесување на закони и други 
одшти акти што Советот му ги предлага на Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ, што тој собор ги донесува врз основа на 
согласноста од собранијата на републиките и собра-
нијата на автономните покраини, ако Советот, из-
вршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини'спогодбено не утврдат друг начин на оваа 
соработка. 

Член 117 
Заради остварување 'на соработката на Советот 

со извршните совети на собранијата на републиките 
и извршните совети на собранијата на автономните 
покраини по прашањата од заеднички интерес, Со-
ветот ги известува извршните совети на собранија-
та на републиките и извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини за својата работа со 
доставување на материјали подготвени за седници-
те на Советот и со повикување претставници на 
тие совети на седниците на Советот и на работни-
те тела на Советот и на други состаноци во Со-
ветот. 

Советот може да остварува соработка со изврш-
ните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните по-
краини и на друг начин. 

Член 118 
Ако извршен совет на собранието на република 

или извршниот совет на собранието на автономна 
покраина му предложи на Советот разгледување на 
некое прашање или преземање на мерки, таквиот 
предлог се внесува во предлог на дневниот ред на 
првата наредна седница на Советот. 

За ставот на Советот за прашањето или за 
преземањето на мерките од став 1 на овој член се 
известува веднаш извршниот совет на собранието 
на републиката, односно извршниот совет на со-
бранието на автономната покраина. 

VIII. ОДНОС НА СОВЕТОТ СПРЕМА СОБРАНИЕ-
ТО НА СФРЈ 

Член 119 
Советот се грижи за изработката на предлози 

за донесување на закони, нацрт-закони, предлог-
-закони и предлози на прописи или други општи 
акти на Собранието на СФРЈ, чија изработка ќе му 
ја довери Собранието на СФРЈ. 

Советот го определува сојузниот орган на уп-
равата, сојузната организација, стручната служба 
на Советот, работната група или комисија што ќе 
го подготви предлогот за донесување на закон, 
нацрт-закон, предлог-закон и предлог на пропис 
или друг општ акт на Собранието на СФРЈ, а по 
потреба, и ќе го утврди начинот на нивното подгот-
вување и роковите за подготвување. 

Член 120 
При утврдувањето на предлогот за донесување 

на закон, нацрт-закон, предлог-закон и предлог на 
пропис или друг општ акт што го предлага Собра-
нието на СФРЈ, Советот го определува својот прет-
ставник што ќе учествува во работата на соборите 
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и работните тела на соборите на Собранието на 
СФРЈ. 

Советот определува свој претставник и кога до 
Собранието на СФРЈ поднесува други материјали. 

Член 121 
Советот може да определи свои членови како 

постојани претставници во соборите на Собранието 
на СФРЈ и нивните одбори и комисии (работни 
тела). 

Советот може да определи за свои постојани 
претставници во одделни собори на Собранието на 
СФРЈ или во нивните работни тела и функционери 
што раководат со сојузни органи на'управата или 
сојузни организации, а не се членови на Советот, 
по прашања од областите што спаѓаат во делокругот 
на органите, односно организациите со кои рако-
водат тиб (постојани претставници на Советот). . 

Член 122 
Постојаниот претставник на Советот присуству-

ва на седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ, на седниците на нивните работни тела и на 
седниците на нивните заеднички работни тела, уче-
ствува во нивната работа, го излага ставот на Со-
ветот за одделни прашања, предлага, од името на 
Советот, амандмани на предлози на закони и други 
општи акти во рамките на начелно заземените ста-
вови на Советот за тие закони и други општи акти, 
се изјаснува за амандманите што не ги утврдил Со-
ветот и може да предложи решавањето по одделни 
закони и други акти да се одложи за да може Со-
ветот да заземе став за нив. 

Член 123 
Советот определува свои повереници заради 

присуствување на седниците на соборите на Собра-
нието на СФРЈ и нивните работни тела кога на тие 
седници се претресуваат предлози за донесување на 
закони, нацрт-закони, предлог-закони или предло-
зи на други прописи или општи акти што ги утвр-
дил Советот. 0 4 

Советот ќе определи повереници и кога тоа го 
бараат соборите на Собранието на СФРЈ, нивните ра-
ботни тела, односно заедничките работни тела, или 
кога тие работни тела претресуваат друг материјал . 
на Советот, а Советот смета дека треба да се опре-
делат повереници. 

Поверениците се определуваат од редот на 
функционерите и работниците во сојузните органи 
на управата, сојузните организации и стручните 
служби на Советот. 

Повереникот дава известувања и објасненија за 
предлог за донесување на закон, нацрт-закон, 
предлог-закон, предлог на друг пропис или општ 
акт и друг материјал што соборите на Собранието 
на СФРЈ или нивните работни тела ги претресу-
ваат. 

Член 124 
"Претставниците и поверениците на Советот се 

должни да се придржуваат кон ставовите што Со-
ветот ги зазел за прашањата што се претресуваат 
во соборите на Собранието на СФРЈ или во нивни-
те работни тела. 

Претставниците и поверениците се должни ме-
ѓусебно да соработуваат и да ја усогласуваат своја-
та работа по начелните и по поважните прашања 
што се претресуваат во соборите на Собранието на 
СФРЈ и во нивните работни тела. Ако за тие пра-
шања Советот не зазел став, повереникот е должен 
да бара упатства од претставникот на Советот. 

Член 125 
Одговори на прашањата на делегациите и деле-

гатите упатени до Советот, што се однесуваат на 
работата на Советот или на работите од неговата 
надлежност, дава член на Советот, определен од 
Советот. 

Во итни случаи претседателот на Советот може 
да определи член на СоветоЈ што ќе одговара на 
прашањата на делегатите во Собранието на СФРЈ. 

На прашањата на делегациите и делегатите 
упатени до Советот усно, за време на седница на 
соборите на Собранието на СФРЈ, одговара, по пра-
вило, постојаниот претставник на Советот или 
претставникот определен од претседателот на Со-
ветот. 

Советот може да одлучи на прашањата на де-
легација и делегат упатени до Советот да" од-
говори функционерот што раководи со сојузен ор-
ган на управата, односно сојузна организација, или 
друг функционер. 

Член 126 
Советот го известува Собранието на СФРЈ за 

својата работа по своја иницијатива или кога тоа 
ќе го побара собор на Собранието на СФРЈ. 

Експозе, односно изјава од општо политичко 
значење поднесува, односно дава во Собранието на 
СФРЈ претседателот на Советот или член на Со-
ветот определен од Советот. 

Текстот на експозето, односно изјавата го одоб-
рува Советот. 

Советот навремено го известува Собранието на 
СФРЈ дека ќе поднесе експозе или ќе даде изјава. 

Член 127 
Претседателот на Советот се грижи за оствару-

вањето на соработката на Советот со Претседател-
ството на Собранието на СФРЈ. 

4 Член 128 
Советот се грижи сите материјали, што се до-

ставуваат на разгледување и усвојување до Собра-
нието на СФРЈ, да бидат подготвени во согласност 
со Деловникот на Собранието на СФРЈ, со делов-
ниците на соборите на Собранието на СФРЈ и - со 
овој деловник. 

Член 129 
Заради извршување на обврските на Советот 

спрема Собранието на СФРЈ, генералниот секретар 
на Советот е должен навремено да ги поднесе до 
Советот на разгледување нацртите на програмите за 
работата и плановите за работата на соборите «-ia 
Собранието на СФРЈ и за нив да обезбеди мислеле 
од сојузните органи на управата, од сојузните огга-
низации и од соодветните стручни служби ЕО Со-
ветот; да предложи определување на претставници 
на Советот што ќе од1овараат на прашањата на де-
легатите, да обезбеди координација на работата со 
соодветните стручни служби на Собранието на 
СФРЈ и евиденција за'заклучоците на соборите на 
Собранието на СФРЈ што се доставени до Советот. 

IX. ОДНОС НА СОВЕТОТ СПРЕМА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛСТВОТО НА СФРЈ 

Член 130 
Советот го известува Претседателството на 

СФРЈ за прашањата од својата надлежност по 
своја иницијатива или кога тоа ќе го. побара Прет-
седателството на СФРЈ. 

Член 131 
АКО Претседателството на СФРЈ му даде на Со-

ветот мислење и му ги изнесе ставовите за спрове-
дувањето на политиката и на сојузните закони и 
други прописи и општи акти на Собранието на 
СФРЈ или му предложи мерки за нивното спрове-
дување, Советот ќе ги разгледа Тие мислења, 
ставови и предложени мерки и за заземениот став 
ќе го извести Претседателството на- СФРЈ. 

Член 132 
Советот може на Претседателството на СФРЈ 

да му го изнесе своето мислење и ставови за оддел« 
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ни прашања од надлежноста на Претседателството 
на СФРЈ, што се од значење за остварувањето на 
функцијата на Советот. 

Советот, на барање од Претседателството на 
СФРЈ, обезбедува сојузните органи на управата, со-
јузните организации и стручните служби во Со-
ветот да подготват за Претседателството на СФРЈ 
,потребни материјали. 

X. СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 133 
Заради остварување на соработката на Советот 

со општествено-политичките организации, со орга-
низациите на здружениот труд, со други самоу-
правни организации, заедници и здруженија, Сове-
тот ги известува тие организации, заедници и здру-
женија за поважните материјали за седниците на 
Советот и ги повикува, по потреба, претставниците 
на тие организации, заедници и здруженија на сед-
ниците на Советот, на седниците на работните тела 
на Советот и на состаноците во Советот. 

Член 134 
Ако организацијата, заедницата, односно здру-

жението од член 133 на овој деловник поднесе до 
Советот предлог за прашањата од надлежноста на 
Советот или достави до Советот мислење за такви-
те прашања, Советот таквиот предлог односно мис-
лење ќе го земе предвид при разгледувањето на 
тие прашања. 

XI. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 
Член 135 

Советот ја известува јавноста за својата работа, 
за одлуките, за заклучоците за ставовите, како и 
за позначајните прашања што се во тек на разгле-
дување или Советот ќе ги разгледува. 

Советот ја известува јавноста со давање на 
информација преку печатот, радиото и телевизија-
та, со издавање на постојани и повремени публика-
ции, преку конференции за печат и др. 

Советот може да одлучи јавноста да се известу-
ва и за прашањата што ги разгледуваат неговите 
работни тела и меѓурепубличките комитети. 

Член 136 
Основ за известување на јавноста за работата 

на седниците на Советот исклучиво се материјали-
те, одлуките, заклучоците и ставовите усвоени на 
седницата на Советот. Со одобрение од претседате-
лот на Советот можат, По исклучок, заради известу-
вање на јавноста да се користат материјали и пред 
нивното разгледување на седницата на Советот/ 

Член 137 
За обезбедување на јавноста на работата на 

Советот и за известување на јавноста за одлуките, 
за заклучоците и за ставовите на Советот, се грижи 
претседателот на Советот. 

Советот определува кои материјали за праша-
њата што се разгледуваат на седниците на Советот 
и неговите работни тела не можат да им се ставаат 
на располагање на претставниците на печатот и на 
другите средства за јавно информирање, трајно или 
на определено време. 

. Член 138 
При разгледувањето на поважни прашања, Со-

ветот ќе го определи и начинот на кој ќе биде из-
вестена јавноста. 

Советот може за разгледување на прашања од 
својата надлежност да го утврди на седницата тек-
стот на соопштението што ќе и се даде на јавноста. 

Сојузниот комитет за информации, во соглас-
ност со ставовите на Советот и на претседателот на 
Советот, се грижи за правилното известување на 
јавноста за работата на Советот. 

Член 139 
Членовите на Советот и функционерите што 

раководат со сојузни органи на управата и со сојуз-
ни организации можат, во согласност со ставовите 
на Советот, да одржуваат конференции за печат по 
определени прашања од работата на Советот. 

За одржување на конференција за печат чле-
новите на Советот и функционерите што раководат 
со сојузни органи на управата и со сојузни органи-
зации го известуваат претходно претседателот на 
Советот. 

За организирање конференција за печат се гри-
жи Сојузниот комитет за информации. 

Член 140 
Сојузниот комитет за информации врши акре-

дитирање на новинари за следење на работата на 
Советот, на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации и, во соработка со генералниот 
секретар на Советот, обезбедува потребен број ма-
теријали за акредитираните новинари и се грижи 
за обезбедување на технички и други услови за 
нивната работа. 

За акредитираните новинари Сојузниот комитет 
за информации организира, по правило, двапати 
неделно состаноци заради запознавање со работата 
на Советот. 

Ако се укаже потреба по седницата на Советот 
да се даваат посебни објасненија или поблиску да 
се разјаснат одделни прашања заради правилно из-
вестување на јавноста, претседателот на Сојузниот 
комитет за информации ќе овозможи да се дадат 
потребни објасненија, односно одделни прашања 
поблиску да се разјаснат со учество на функционе-
рот на сојузниот орган на управата, односно на со-
јузната организација, што го предложил матери-
јалот. 

Член 141 
Заради известување на јавноста4 за својата ра-

бота, Советот преку Сојузниот комитет за инфор-
мации, издава билтен за работата на Советот, бил-
тен за работата на Советот за странски новинари и 
билтен на документација. 

За печатењето и доставувањето на билтените од 
став 1 на овој член до редакциите на средствата за 
јавно информирање и до други корисници, се гри-
жи^ претседателот на Сојузниот комитет за инфор-
мации. 

Член 142 
1 Заради известување на јавноста и на редак-
циите на средствата за јавно информирање за ра-
ботата на Советот, на седниците на советот и на 
неговите работни тела, во договор со генералниот 
секретар на Советот, присуствува претставник на 
Сојузниот комитет за информации определен од 
претседателот на Сојузниот комитет за информации. 

Врз основа на нацртот на соопштението што го 
подготвува предлагачот на материјалот, претстав-
никот на Сојузниот комитет за информации го из-
работува текстот на соопштението за јавноста, со 
кој го запознава претседавачот на седницата на 
Советот. 

i 
ХП. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА' 

' Член 143 
Членовите на Советот, претставниците на из-

вршните совети на собранијата на републиките и 
на извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, како и функционерите и другите лица 
вито по (покана Присуствуваат на седницата на Со-
ветот, односно на работните тела на Советот, имаат 
право да ги излагаат своите мислења и да поднесу-
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ваат писмени поднесоци на кој и да било јазик на 
народите на Југославија, односно јазик на народно-
ста на кој а, и припаѓаат. 

Член 144 
При давањето на информации на печатот и на 

другите средства за јавно информирање, членовите 
на Советот и другите овластени функционери имаат 
право да употребуваат кој и да било јазик на наро-
дите на Југославија односно јазик на народноста на 
која.и припаѓаат. 

Член 145 
Во случаите од чл. 143 и 144 на овој деловник 

се обезбедува преведување на сите јазици на наро-
дите на Југославија. 

За обезбедување услови потребни за навремено 
и квалитетно функционирање на преведувачката 
служба, се грижи генералниот секретар на Советот. 

Член 146 
Генералниот секретар на Советот се грижи за 

преведувањето на јазиците и писмата на народите 
на Југославија на материјалите што сојузните ор-
гани на управата, сојузните организации и други 
сојузни органи и организации ги доставуваат за 
седниците на Советот, и го обезбедува доставува-
њето на материјалите на тие јазици и писма. 

Член 147 
Материјалите што за седницата на Советот, се 

подготвуваат во стручните служби на Советот, се 
изработуваат, по правило, на јазиците и писмата на 
сите народи на Југославија. 

Член 148 
Во поглед на материјаливе за седниците на Со-

ветот, преписката и другите односи со органите на 
општествено-политичките заедници, со општестве-
но-политичките. организации, со организациите на 
здружениот труд, со други самоуправни организа-
ции, заедници и здруженија и со граѓани, се употое-
бува јазикот и писмото на народот на Југославија, 
односно на народноста што се употребува во репуб-
ликата, односно автономната покраина на чија те-
риторија е седиштето на органот, организацијата, 
заедницата или здружението, односно на чија тери-
торија е живеалиштето на граѓанинот. 

Член 149 
Актите и исправите што се однесуваат на член 

на Советот или на функционер во Советот, се изда-
ваат на јазикот и писмото на народот на Југосла-
вија на кој тој му припаѓа, а ако се однесуваат на 
член на Советот или функционер — припадник на 
народност — и на јазикот и писмото на ^народноста 
на која -к припаѓа или на јазикот и писмото на на-
родот,, на Југославија што ќе го определи тој. 

XIII. ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ НА СОВЕТОТ 

Член 150 
Во остварувањето на своите права и должности 

5тврдени со Уставот јна СФРЈ и со законот Советот 
внесува уредби, одлуки, упатства и решенија за 

извршување на законите и други прописи и општи 
акти на Собранието на СФРЈ. 

Советот донесува уредби и одлуки за привре-
мени мерки, ако Претседателството на СФРЈ се 
согласи со потребата од донесување на тие мерки и 
со причините за нивното донесување. 

Советот, во" согласност со овластувањата утвр-
дени со Уставот на СФРЈ и со законот, донесува 
општи насоки за работата на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации, како и за ра-
ботата на организациите што вршат јавни овласту-
вања врз основа на сојузни прописи. 

Советот донесува заклучок кога не одлучува со 
друг акт. 

Член 151 
Врз прописите и другите акти на Советот се 

става печатот на Советот. 
Печатот на Советот содржи грб на Социјали-

стичка Федеративна Република Југославија околу 
кој на јазиците и писмата на народите на Југосла-
вија е испишано' „Сојузен извршен совет — Бел-
град". 

Член 152 
Прописите'на Советот се објавуваат во „Служ-

бен лист на СФРЈ", а другите општи акти на Сове-
тот - ако Советот го определи тоа. 

Исправки на прописи на Советот, ако објаве-
ниот текст не е согласен со изворниот текст, дава 
генералниот секретар на Советот, 

Член 153 
Со уредба Советот ратификува меѓународни 

договори што имаат карактер на општ пропис, а 
чие ратификувале ^не спаѓа во надлежност на 
Собранието на СФРЈ, ги утврдува општите начела 
за внатрешната организација на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации и ги уре-
дува другите односи 

Одлука Советот донесува кога регулира опреде-
лени случаи или кога ратификува меѓународен до-
говор што нема карактер на општ пропис. 

Член 154 
Со упатство Советот го пропишува начинот на 

работата на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации. t 

Со решение Советот назначува и разрешува од 
должноста функционери во Советот, во сојузните 
органи на управата, во сојузните организации и во 
стручните служби на Советот, и одлучува за други 
персонални односи, за управите работи и кога во 
вршењето па своите' овластувања или во своето ра-
ботење донесува поединечен акт. 

Со општа насока Советот ги утврдува начелните 
ставови во поглед на остварувањето на политиката 
на Собранието на СФРЈ и извршувањето на сојузни 
закони и други прописи и општи акти Општата на-
сока се утврдува писмено во вид на заклучок. 

Со заклучок Советот уредува определени пра-
шања за внатрешната организација и односите во 
Советот, ги определува задачите и рамките на рабо-
тата на своите служби и зазема ставови во рамките 
на својот делокруг. 

-Советот може да ОДЛУЧИ определени општи на-
соки и заклучоци да се објават. 

XIV. СТРУЧНИ И ДРУГИ СЛУЖБИ НА 
СОВЕТОТ 

1. Стручни и заеднички служби 
Член 155 

За вршење на стручните, административните и 
други работи за потребите на Советот, неговите ра-
ботни тела, меѓурепубличките комитети и стручните 
совети, како и за остварувањето на функциите на 
претседателот, потпретседателите и членовите на 
Советот се грижи генералниот секретар на Советот. 

За вршењето на определени стручни, технички 
и други работи за потребите на Советот, на сојузни-
те органи на управата и нз сојузните'организации 
Советот формира заеднички стручни, технички и 
други служби. 

2. Стручни советг 
Член 156 

Стручните совети на Советот даваат, по барање 
од Советот, од работните тела на Советот и од меѓу-
републичките комитети, мислења за материјалите 
подготвени за седниците на Советот, односно за сед-
ниците на меѓурепубличките комитети. 
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Стручните совети можат и по своја иницијатива 
да разгле,дуваат определени правни, економски и 
други прашања што се од интерес за работата на 
Советот и меѓурепубличките комитети и да даваат 
свои мислења. 

3. Југословенски комисии за соработка со меѓуна-
родни организации 

Член 157 
За вршење на работите во врска со соработката 

со меѓународни организации, како и за извршување 
на обврските преземени со меѓународни договори, 
Советот, согласно со одредбите на меѓународните до-
говори, може да основе југословенски комисии за 
соработка со меѓународни организации. 

Југословенските комисии за соработка со меѓу-
народни организации, во рамките на СВОЈОТ дело-
круг, вршат работи во врска со остварувањето на 
соработката со определена меѓународна организа-
ции ја следат работата на таа меѓународна органи-
зација, соработуваат со заинтересираните сојузни, 
републички и покраински органи и организации по 
прашања од својот делокруг и вршат други работи 
за потребите на Советот и t?a сојузните органи на 
управата и сојузните организации. 

Член 158 
Југословенската комисија за соработка со меѓу-

народни организации ја сочинуваат претседателот и 
определен број членови. 

Претседателот и определен број членови на ју-
гословенска комисија за соработка со меѓународни 
организации Советот ги именува од редот на функ-
ционерите во сојузните органи на управата и во со-
јузните организации во чиј делокруг спаѓаат рабо-
тите од соодветната област, „на функционерите во 
Советот, односно во стручните служби на Советот, 
на функционерите во републичките и покраинските 
органи и организации и на претставниците на опш-
тествените организации и на стручните организации 
заинтересирани за решавање на прашањата од де-
локругот на комисијата. 

Члјќн 159 
Стручните и административните работи за пот-

ребите на југословенска комисија за соработка со 
меѓународни организации ги врши сојузниот орган 
на управата, односно сојузната организација во чиј 
делокруг спаѓаат работите од соодветната област. 

Советот може да определи одделна југословенска 
комисија за соработка со меѓународни организации 
да има сопствена служба за вршење на стручни и 
административни работи. 

XV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 160 
Со денот на влегувањето во сила на овој делов-

ник престануваат да важат Деловникот на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр 33/72,̂  
7/73. 29/73 и 8/74) и Одлуката за привремениот дело-
вен ред на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 30/74). 

Член 161 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 662 
11 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

^ - Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

665. 

Врз основа на член 216 став 1 од Законот за 
воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/73), директорот на Сојузната управа за ци-
вилна воздушна пловидба пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, СТРУЧНИТЕ 
ИСПИТИ, ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА И РАБОТИТЕ 
ШТО МОЖЕ ДА ГИ ВРШИ ЕКИПАЖОТ НА ВОЗ-
ДУХОПЛОВ, ПАДОБРАНЕЦОТ ПЕРСОНАЛ, НА-
СТАВНИЦИТЕ И ИНСТРУКТОРИТЕ ПО ЛЕТАЊЕ 

И ПАДОБРАИСТВО 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат стручната 

подготовка, стручните испити и другите УСЛОВИ што 
мораат да ги исполнуваат екипажот на воздухо-
плов, падобранскиот персонал, и наставниците ч 
инструкторите по летање и падобранство за работа 
на определени работи, начинот на проверување на 
нивната стручност, начинот на издавање на дозвола 
за работа, како и работите што можат да ги вршат 
тие лица. 

Член 2 

Член 3 
Лицето што ги врши работите на екипажот на 

воздухоплов, на падобранецот персонал, на настав-
ник или инструктор по летање и падобранство мора, 
покрај условите од член 2 на овој правилник, да ги 
исполнува и пропишаните здравствени услови. 

Лицето од став 1 на овој член мора да го знае 
англискиот јазик во обемот што е пропишан со 
програмата за полагање на стручниот испит за вр-
шење на тие работи. 

1 Член 4 
Лицето што се обучува за вршење на работите 

од член 2 на овој правилник е ученик или при-
правник што тие работи може да ги врши само под 
надзор на лице што има важечка дозвола за работа 
за вршење на определени стручни работи, односно 
за вршење на посебни стручни работи. 

Ученикот се обучува за вршење на определена 
стручна работа во определени училишта, односно 
училишни центри. 

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

I 
Член 5 

Ученикот гато се обучува за вршење на опое-
делени стручни работи на воздухоплов мора да би-
де запишан во книгата на учениците на училиште-
то во кое се обучува. 

Работите на екипажот на воздухоплов, на па-
добранецот персонал, и на наставниците и инструк-
торите по летање и падобранство можат да'ги вр-
шат полнолетни лица, црто во поглед на стручната 
подготовка и времето поминато на определени ра-
боти ги исполнуваат условите пропишани со овој 
правилник и имаат дозвола за работа. 

Работите на пилот на едрилица и на падобран-
е ц о т персонал можат да ги вршат и постари ма-
лолетни лица под условите пропишани со овој 
правилник. 
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Приправникот што се обучува за вршење на 
друга определена стручна работа или за вршење на 
посебна стручна работа мора да биде запишан во 
книгата на приправниците на организацијата на 
здружениот труд во која е вработен. 

Во книгата на учениците, односно во книгата на 
приправниците се внесуваат податоци за: ученикот, 
односно приправникот, здравствената состојба на 
ученикот, односно приправникот, текот на обуката, 
наставникот што ја вршел обуката, бројот на часо-
вите на летањето за време на обуката, положените 
испити и степенот на обученоста, како и податок за 
КОЈ вид работи се обучува ученикот, односно при-
правникот. 

Член б 
На лицето што ги исполнува здравствените и 

Други услови пропишани со овој правилник и што 
ќе положи стручен 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 стручен испит за вршење на посебни стручни 
работи во важечката дозвола за работа се внесува 
дека може самостојно да врши и посебни стручни 
работи за кои положило посебен стручен испит. 

Членот на екипажот на воздухоплов што има 
дозвола за работа за вршење на определени струч-
ни работи на воздухоплов, може да врши и посебни 
стручни работи, ако положи посебен стручен испит 
за вршење на тие работи и ако е тоа внесено во 
важечката дозвола за работа што веќе ја има. 

Член 7 
Работите на екипаж на воздухоплов, на настав-

ник и инструктор по летање се: управување со 
воздухоплов, помошни работи на воздухоплов за 
време на летање, обука во летање, надзор над извр-
шувањето на летачката' задача за време на обуката 
и провеоување на стручноста. 

Работите на падобранскиот персонал, на на-
ставник и инструктор по падобранство се: вршење 
на падобрански скокови, обука во падобрански ско-
кови, надзор над извршувањето на падобранските 
скокови за време на обуката и проверување на 
стручноста. 

Член 8 
' Одделните изрази употребени во овој правил-

ник ги имаат следните значења: 
1) време на летање е вкупното време од момен-

тот на пуштање во работа на моторите, односно од 
моментот кога едрилицата ќе почне да се движи t»o 
влеча заради полетување, до моментот на запира-
њето на моторите на воздухопловот, односно на за-
пирањето на едрилицата, по слетувањето: 

2) самостотно летање е летање што самостојно 
го врши летачот во СВОЈСТВО на капетан на возду-
хоплов со воздухоплов за кој е пропишан еден пи-
лот, или летање па прв пилот со воздухоплов за 
КОЈ се пропишани најмалку два пилота, или летање 
на наставник, односно инструктор по летање што 
врши проверување на стручноста на екипажот на 
воздухоплов; 

3) ноќно летање е времето поминато во летање 
што почнува половина час по заоѓањето на сонцето, 
односно што ќе заврши половина час пред излегува-
њето на сописто; 

4) летање со воздухоплов со двојни команди е 
летање што го врши вториот пилот под надзор на 
првиот пилот; 

5) вре.ме на летање според правилата за инстру-
ментално летање (IFR) е вкупното време на летање 
со помош на инструменти под метеоролошки усло-
ви за инструментално летање (IMC) или под по-
кривка заради обука или проверување на стручно-
ста, со користење на радионавигациони уреди; 

6) летање без надворешна видливост е летање 
на воздухоплов или едрилица со помош на инстру-

мените во услови без надворешна видливост или под 
покривка заради обука или проверување на струч-
носта ; 

7) редовен воздушен сообраќај е превоз на пат-
ници и стоки по воздушен пат според определен 
ред на летање; 

8) линиско летање е меѓу аеродромско летање во 
редовен или нередовен воздушен сообраќа!; 

9) летање на долги линии е меѓуаеродромско 
летање над пустини и океани за кое е неопходно 
користење на средства за навигација со голем досег; 

10) пилот е лице што управува со воздухоплов 
и што е одговорно за управувањето со воздухоплов, 
како и за безбедноста на воздухопловот за време-
траењето на летањето; 

11) капетан на воздухоплов (прв пилот) е лице 
што од седиштето предвидено за првиот пилот 
управува со воздухоплов за кој се пропишани наЈ-
иалку два пилота и што е одговорно за управува-
њето со воздухопловот и за безбедноста на воздухо-
пловот за времетраењето на летањето; 

12) втор пилот е лице што, на воздухоплов за 
кој се пропишани најмалку два пилота, врши опре-
делени стручни работи од седиштето предвидено за 
вториот пилот, така што му помага на првиот пи-
лот во управувањето со воздухопловот за време-
траењето на летањето; 

13) тип воздухоплов е воздухоплов што има 
основни карактеристики заеднички за повеќе воз-
духоплови; 

14) тежина на воздухоплов е најголемата доз-
волена тежина на воздухопловот при полетување; 

15) основни акробации со воздухоплов се: вр-
тушка, хоризонтален завој со наклон поголем од 
450, борбен завој, превртување преку крила и 
котелец. 

П. Стручна подготовка и други услови што мораат 
да ги исполнуваат екипажот на воздухоплов, падо-
братскиот персонал, и наставниците и инструктори-

те по летање и надобрапство 

Член 9 
Работите на управувањето С9 воздухоплов може 

да ги врши летачки персонал, и тоа: 
1) спортски пилот што има завршена обука за 

спортски пилот; најмалку 35 часови самостојно ле-
тање со воздухоплов, од што најмалку 3 часа само-
стојно меѓуаеродромско летање со слетување на три 
различни аеродроми со тоа што едно од растојани-
јата помеѓу тие аеродроми мора да биде поголемо 
од 100 km; што самосто!но ги изведува основните 
акробации и има положен стручен испит за вршење 
работи на спортски пилот. 

Ако спортскиот пилот има дозвола за работа па 
пилот на едрилица, наместо 35 часови самостојно 
летање може да му се признае 25 часови; 

2) професионален пилот што има' завршена 
обука за професионален пилот; положен посебен 
стручен испит за користење на радионавиганиони 
средства; најмалку 200 часови летање со воздухо-
плов, од што најмалку 100 часови самостојно лета-
ње, на!малку 20 часови самостојно маршрутно ле-
тање, најмалку 10 часови меѓу аеродромско летање 
во контролиран воздушен простор со употреба на 
радионавигациони средства и најмалку едно мзпш-
рутно летале од најмалку 300 km со слетување на 
еден од попатните аеродроми и најмалку 5 часови 
летање без надворешна видливост, од што псцмногу 
2 часа летање со употреба на уреди за симулирано 
летање и положен стручен испит за вршење работи 
на професионален пилот; 

3) постар професионален пилот што има' ва-
жечка дозвола за работа на професионален пилот; 
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положен посебен стручен испит за инструментално 
летање; најмалку 3 години непрекинато летање во 
својство на професионален пилот; најмалку 1200 
часови летање, од што најмалку 250 часови само-
стојно летање; најмалку 100 часови инструментал-
но летање; најмалку 50 часови ноќно летање и по-
ложен стручен испит за вршење работи на постар 
професионален пилот; 

4) сообраќаен пилот што има: важечка дозвола 
за работа на постар професионален пилот; заврше-
на обука за сообраќаен пилот; најмалку 2000 часови 
летање, од што најмалку 250 часови самостојно ле-
тање во својство на капетан на воздухоплов или 
најмалку 250 часови летање во својство на при-
правник за капетан на воздухоплов под надзор на 
инструктор по летање; најмалку' 100 часови летање 
ноќе; најмалку 200 часови инструментално летање; 
најмалку 6 години непрекинато летање во воздуш-
ниот сообраќај или осум години непрекинато лета-

- њс од што најмалку 4 години во воздушниот со-
обраќај и положен стручен испит за вршење работи 
на сообраќаен пилот; 

5) постар сообраќаен пилот што има: важечка 
дозвола за работа на сообраќаен пилот; најмалку 
4000 чл а СОБИ летање; најмалку 3 години непрекина-
то летање во својство на сообраќаен пилот и поло-
жен стручен испит за вршење работи на постар 
сообраќаен гохлот; 

6) спортски пилот на хеликоптер што има: завр-
шена обука за спортски пилот на хеликоптер; нај-
малку 40 часови летање со хеликоптер, од што нај-
малку 20 часови самостојно летање; најмалку 3 са-
мостојни прелетувања на три терени што меѓусеб-
но се оддалечени над 200 km; најмалку едно слету-
вање и едно полетување од терен со надморска ви-
сочина над 600 m и положен стручен испит за вр-
шење работи на спортски пилот на хеликоптер. 

Ако спортски пилот на хеликоптер има дозвола 
за работа на спортски пилот на авион, наместо 40 
часови летање со хеликоптер може да му се признае 
30 часови, а ако има дозвола за работа на професио-
нален пилот на авион наместо 40 часови летање со 
хеликоптер може да му се признае 25 часови; 

7) професионален пилот на хеликоптер што 
има: завршена обука за професионален пилот на 
хеликоптер; најмалку 150 часови летање со хели-
коптер, од што најмалку 75 часови самостојло ле-
тање, најмалку 10 самостојни прелетувања, со нај-
малку две прелетувања над 150 km; и најмалку 5 
часови самостојно ноќно летање и положен стручен 
испит за вршење работи на професионален пилот 
на хеликоптер. 

Ако професионален пилот на хеликоптер има 
дозвола за работа на спортски пилот на авион, на-
место 150 часови летање со хеликоптер молев да му 
се признае 100 часови, а ако има дозвола за работа 
на професионален пилот на авион наместо 150 ча-
сови летање со хеликоптер може да му се признае 
80 часови; 

8) сообраќаен пилот на хеликоптер што има: ва-
жечка дозвола за работа на професионален пилот 
на хеликоптер; завршена обука за сообраќаен пи-
лот на хеликоптер, најмалку 1000 часови летање со 
хеликоптер, од што најмалку 300 часови самостојно 
летање во својство на капетан на воздухоплов; по-
ложен посебен стручен испит за инструментално 
летање и положен стручен испит за вршење работи 
на сообраќаен пилот на хеликоптер; 

9) пилот на едрилица што има: писмена соглас-
ност од родителите ако не е полнолетен; завршена 
обука за пилот на едрилица; најмалку 30 часови 
самостојно летање со едрилица и положен стручен 
испит за вршење работи на пилот на едрилица. 

Ако пилот на едрилица има дозвола за работа 
на пилот на авион наместо 30 часови самостојно ле-
тање со едрилица може да му се признае 10 часови; 

10) навигатор летач што има: завршена обука 
за навигатор летач и најмалку 2^0 часови меѓу аеро-
дромско летање во својство на ученик навигатор, 
од што најмалку 100 часови летање ноќе; и кој нај-
малку 25 пати ноќе и 25 пати дење успешно ги 
определувал позициите во летањето користејќи ги 
при тоа средствата за воздухопловна навигација и 
положил стручен испит за вршење работи на на-
вигатор летач; 

11) механичар летач што има: стручна подго-
товка на висококвалификуван работник од возду-
хопловна насока или на техничар од воздухоплов-
на насока и 3 години работа, во таа подготовка; 
завршена обука за механичар летач; најмалку 250 
часови летање во својство на ученик механичар 
летач и положен стручен испит за вршење работи 
на механичар летач; 

12) радиотелеграфнст летач што има: стручна 
подготовка на радиотелеграфист;ч завршено учили-
ште или курс за радиотелеграфист летач и поло-
жен стручен испит за вршење работи на радиоте-
леграфист летач. 

Член 10 
Помошните работи на воздухоплов за време на 

летање, што не се однесуваат на управувањето со 
воздухоплов но придонесуваат за успешно и без-
бедно извршување на летањето, ги врши помошниот 
летачки персонал, и тоа: 

1) домаќин, односно домаќинка на воздухоплов 
што има: завршена обука за домаќин, односно до-
маќинка на воздухоплов, најмалку едно летање со 
воздухоплов во својство н^ ученик или приправник 
под надзор на инструктор по летање и положен 
стручен испит за вршење работи на домаќин, од-
носно домаќинка на воздухоплов; 

2) постар домаќин, односно домаќинка на воз-
духоплов што има: завршена обука за постар до-
маќин, односно домаќинка; најмалку 2 години лета-
ње во својство на домаќин, односно домаќинка на 
воздухоплов и положен стручен испит за вршење 
работи на постар домаќин, односно домаќинка на 
воздухоплов; 

3) спасител со хеликоптер што има: завршена 
обука за спасител со хеликоптер; најмалку 5 ус-
пешни спуштана со јаже од хеликоптер заради 
спасување и положен стручен испит за вршење 
работи на спасител со хеликоптер; 

4) верификатор летач на радионавигациони уре-
ди што има: завршена обука за верификација' на 
радионавигациони уреди; најмалку 300 часови ле-
тање со користење на сите радиоиавигациони уреди 
на воздухоплов и положен стручен испит за врше-
ње работи на верификатор летач на радионавига-
циони уреди. 

Член 11 
Искокг^ње со падобран од воздухоплов можат 

да вршат: 
1) спортски падобранец што има: писмена со-

гласност од родителите ако не е полнолетен; завр-
шена теориска и практична обука на искокање со 
падобран од воздухоплов; најмалку 40 скокови со 
падобран, од што најмалку 30 скокови со отворање 
на падобранот на слободно дејство; најмалку 10 
скокови со падобран со задржување во отворањето 
над 10 секунди, од што најмалку еден скок со за-
држување во отворањето над 25 секунди и поло-
жен стручен испит за скокање со падобран на 
спортски падобранец; 

2) професионален падобранец што има: важеч-
ка дозвола за работа за спортски падобранец; за-
вршена теориска и практична обука за вршење 
вонтсренеки скокови со падобран од воздухоплов; 
најмалку 200 скокови со падобран од што најмалку 
50 скокови на разни терени надвор од аеродром, 
вклучувајќи и скокаше со падобран во вода; нај« 
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малку 5 скокови на терен со надморска височина 
над 1000 ш и положен стручен испит за скокање со 
падобран на професионален падобранец. 

Член 12 
Обука на летање и проверување на стручноста 

на екипажот на воздухоплов и на падобранецот 
персонал и надзор над извршувањето на задачите 
за време на обуката вршат, и тоа: 

1) наставник по моторно летање за обука на 
спортски пилоти на авион, односно хеликоптер: што 
има најмалку 3 години важечка дозвола за работа 
на спортски пилот на авион, односно хеликоптер; 
најмалку 300 часови летање; завршена обука за на-
ставник по моторно летање;; најмалку 20 часови ле-
тање со тип на воздухоплов, односно хеликоптер на 
кој треба да биде наставник по летање; положби 
посебен стручен испит за акробатско летање; што 
во својство на приправник за наставник обучил 
најмалку 3 ученици и положил посебен стручен 
испит за вршење на работите на наставник по мо-
торно летање за обука на спортски пилот на авион, 
односно хеликоптер и на кој во важечката дозвола 
за работа му е внесено дека може да врши и посебни 
стручни работи за кои положил посебен стручен 
испит. 

Ако наставникот по моторно летање има поло-
жен посебен стручен испит за наставник по едри-
личарство, наместо 300 часови летање може да му 
се признае 200 часови; 

2) наставник по моторно летање за обука на 
професионални пилоти на авион, односно хеликоп-
тер што има: важечка дозвола за работа на профе-
сионален пилот на авион, односно хеликоптер; за-
вршена обука за наставник по моторно летање; 
најмалку 500 часови летање во својство на пилот, 
од што најмалку 50 часови со авион, односно хели-
коптер на кој треба да биде наставник по летање; 
на,јмалку 20 часови летање со едномоторен тип 
авион, односно хеликоптер на кој треба да биде 
наставник по летање; положен посебен стручен 
испит за акробатско летање; завршено училиште 
или курс за ноќно летање, со најмалку 25 часови 
самостојно летање или положен посебен стручен 
испит за инструментално летање; положен посебен 
стручен испит за користење на радиостаница и 
радионавигациони средства; што во својство на при-
правник за наставник обучил најмалку 3 ученици 
и положил посебен стручен испит за вршење ра-
боти на наставник по моторно летање за обука на 
Професионални пилоти на авион, односно хеликоп-
тер и на кој во важечката дозвола за работа му е 
внесено дека може да врши и посебни стручни ра-
боти за кои положил посебен стручен испит; 

3) инструктор по летање за обука на пилоти за 
Тип на авион, односно хеликоптер со тежина до 
5700 kg што има: важечка дозвола за работа на 
професионален пилот на авион, односно хеликоп-
тер; најмалку 800 часови летање, од што најмалку 
50 часови летање со воздухоплов на кој треба да 
биде инструктор; положен посебен стручен испит 
за вршење работи на инструктор по летање за обу-
ка на пилоти за тип на авион, односно хеликоптер 
со тежина до 5700 kg и на кој во важечката дозво-
ла за работа му е внесено дека може да врши и 
посебни стручни работи за кои положил посебен 
стручен испит; 

4) инструктор по летање во воздушниот сообра-
ќај со сите типови воздухоплови со тежина до 
60.000 kg, што има: важечка дозвола за работа на 
постар професионален пилот на воздухоплов 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 
хеликоптер на хеликоптер со тежина над 5.700 kg.; 
најмалку 3000 часови летање, од што најмалку 2000 

часови летање во воздушниот сообраќај; завршена 
обука за инструктор по летање, положен посебен 
Стручен испит за вршење работи на инструктор по 
летање во воздушниот сообраќај со сите типови 
воздухоплови со тежина до 6 0 . 0 0 0 kg и на КОЈ во 
важечката дозвола за работа му е внесено ,дека 
може да врши и посебни стручни работи за кои 
положил посебен стручен испит; 

5) постар инструктор по летање во воздушниот 
сообраќај со сите типови воздухоплови со тежина 
над 60.000 kg, што има: најмалку 3 години важечка 
дозвола за работа на сообраќаен пилот; најмалку 

'5000 часови летање, од што најмалку 3000 часови 
во воздушниот сообраќај; најмалку 2 години поми-
нати во својство на инструктор по летање; најмалку 
100 часови летање со соодветен воздухоплов во 
својство на капетан на воздухоплов; положен по-
себен стручен испит за вршење работи на постар 
инструктор по летање во воздушниот сообраќај и 
на КОЈ во важечката дозвола за работа му е внесе-
но дека може да врши и посебни стручни работи 
за кои положил посебен стручен испит; 

6) инструктор по линиско летање со воздухо-
плови во воздушниот сообраќај што има: важечка 
дозвола за работа на сообраќаен пилот; стаж на 
инструктор по летање; најмалку 50 часови летање 
во СВОЈСТВО на капетан на воздухоплов: положен 
посебен стручен испит за вршење работи на ин-
структор по линиско летање и на кој во важечката 
дозвола за работа му е внесено дека може да врши 
и посебни стручни работи за кои положил посебен 
стручен испит; 

7) наставник по едриличарство што има најмал-
ку 3 години важечка дозвола за работа на пилот 
на едрилица; најмалку 200 часови летање со едри-
лица на вител и во аерозапрега; завршена обука за 
наставник по едриличарство и обука за летање со 
едрилица без надворешна видливост; и најмалку 
500 km слободни прелетувања; што е обучен да вр-
ши основни акробации со едрилица; што во свој-
ство на приправник за наставник обучил најмалку 
3 ученици; што положил посебен стручен испит за 
вршење работи. на наставник по едриличарство и 
на кој во важечката дозвола за работа му е внесе-
но дека може да врши и посебни стручни работи 
за кои положил посебен стручен испит. 

Ако наставникот по едриличарство има поло- . 
жен посебен стручен испит за вршење работи на 
наставник по1 моторно летање, наместо 200 часови 
летање со едрилица на вител и во аерозапрега мо-
же да му се признае 100 часови; 

8) наставник по падобранство што има најмал-
ку 3 години важечка дозвола за работа за скокање 
со падобран; најмалку 300 скокови со падобран, од 
што најмалку 2 скока со задржување во отворање-
то над 50 секунди, најмалку 1 скок од висина над 
4000 ш, најмалку 5 скокови ноќе и најмалку Ѕ ско-
ка на вода; што завршил обука за наставник по 
падобранство; што во својство на приправник за 
наставник обучил најмалку 3 ученици; што поло-
жил посебен стручен испит за вршење работи на 
наставник по падобранство и на кој во важечката 
дозвола за работа му е внесено дека може да врши 
и посебни стручни работи за кои положил посебен 
стручен испит; 

9) инструктор на навигатор летач што има. ва-
жечка дозвола за работа на навигатор летач; нај-
малку 3 години вршење работи на навигатор летач; 
најмалку 2000 часови летање во својство на нави-
гатор летач; завршена обука за инструктор на на-
вигатор летач; положен посебен стручен испит за 
вршење работи на инструктор на навигатор летач 
и на кој во важечката дозвола за работа му е вне-
сено дека може да врши и посебни стручни работи 
за кои положил посебен стручен испит; 

10) инструктор на механичар летач што има: 
важечка дозвола за работа на механичар летач; 
најмалку 2000 часови летање во својство на меха-
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ничар летач; завршена обука за инструктор на ме-
ханичар летач; положен посебен стручен испит 
за вршење работи на инструктор на механичар ле-
тач и на КОЈ во важечката дозвола за работа му е 
внесено дека може да врши и посебни стручни ра-
боти за кои положил посебен стручен испит; 

И) инструктор на радиотелеграфист летач што 
има: важечка дозвола за работа на радиотелегра-
фист летач; најмалку 1500 часови леташе; заврше-
на обука за инструктор на радлотелеграфист летач; 
положен посебен стручен испит за вршење работи 
на инструктор на радиотелеграфист летач и на кој 
во важечката дозвола за работа му е внесено дека 
може да врши и посебни стручни работи за кои 
положил посебен стручен испит; 

12) инструктор на домаќин односно домаќинка 
на воздухоплов што има: најмалку 6 години летање 
во СВОЈСТВО на домаќин односно домаќинка на воз-
духоплов; завршена обука за инструктор на дома-
ќин, односно домаќинка на воздухоплов; положен 
посебен стручен испит за вршење работи на 
инструктор на домаќин, односно домаќинка на воз-
духоплов и на кој во важечката дозвола за работа 
му е внесено дека може да врши и посебни стручни 
работи за кои положил посебен стручен испит; 

13) инструктор за присилни постапки што нај-
малку 10 години работел како инструктор на до-
маќин, односно домаќинка^ на воздухоплов или нај-
малку 5 години како воздухопловен инженер или 
авиомеханичар; што положил испит за користење 
задолжителна опрема при присилните постапки на 
воздухоплови во воздушен сообраќај; и посебен 
стручен ирпит за вршење работи на инструктор за 
присилни постапки и на кој во важечката дозвола 
за работа му е внесено дека може да врши и по-
себни стручни работи за кои положил посебен 
стручен испит; 

14) и-нструктор на верификатор летач на радио-
навигациони уреди: што има дозвола за работа на 
верификатор летач на радионавигациони уреди; 
што најмалку 3 години вршел работи на верифика-
тор летач на радионавигациони уреди; што има нај-
малку 900 часови летањево својство на верифика-
тор летач на радионавигациони уреди; што положил 
посебен стручен испит за вршење работи на ин-
структор на верификатор летач на радионавигаци-
они уреди и на кој во важечката дозвола за работа 
му е внесено дека може да врши и посебни стручни 
работи за кои положил посебен стручен испит. 

Член 13 
Со определен тип на воздухоплов може да лета 

пилот на авион или хеликбптер што има: соодветна 
важечка дозвола за работа на пилот на авион или 
хеликоптер; најмалку 3 часа самостојно летање со 
воздухоплов со тежина од 1500 до 2000 kg; најмалку 
10 часови самостојно летање со воздухоплов со те-
жина над 2000 до 5700 kg; најмалку 10 часови само-
стојно летање со воздухоплов што се користи за 
стопански цели, за кој е предвиден еден пилот, од-
носно на шалку 10 часови самостојно летање со 
воздухоплов за кој се предвидени два пилота; соод-
ветен број часови летање што е предвиден со одо-
брената програма на обуката за типот на воздухо-
пловот што се кооистт^ во воздушниот сообраќај а 
наргзлку 50 часови летање ео домашниот и меѓу-
народниот воз чу шен сообракај под контрола на 
инструктор по летање; положен посебен стручен 
гспит за летање со определен тип воздухоплов, и 
на кој во важечката дозвола за работа му е Внесено 
докп може да врти и посебни стручни работи за 
кои положил посебен стручен испит. 

Член 14 
Со определен тип на воздухоплов може да лета 

механичар летач што има најмалку 50 часови ле-

тање под контрола на инструктор на механичар« 
летани и положен посебен стручен испит за летање 
со определен тип на воздухоплов и на кој во ва-
жечката дозвола за работа му е внесено дека може 
да врши и посебни стручни работи за кои положил 
посебен стручен испит. 

Член 15 
Инструментално летање може да врши пилот на 

авион или хеликоптер што има' најмалку 150 часови 
самостојно летање, од што најмалку 50 часови меѓу-
аеродромско летање; завршена обука за инструмен-
тално летање; најмалку 40 часови инструментално 
летање, од што најмалку 20 часови летање со радио-
елекФронски уреди за симулирано летање и нај-
малку 10 часови ноќно летање и положен посебен 
стручен испит за инструментално летање, и на кој 
во важечката дозвола за работа му е внесено дека 
може да врши и посебни стручни работи за кои 
положил посебен стручен испит. 

Член 16 
Акробации со воздухоплов во воздух може да 

изведува пилот на авион или едрилица што има: 
најмалку 150 часови самостојно летање во својство 
на пилот на едрилица; завршена обука за акробат« 
ско летање и положен посебен стручен испит за из-
ведување акробации со воздухоплов во воздухот, и 
на кој во важечката дозвола за работа му е внесено 
дека може да врши и посебни стручни работи за 
кои положил посебен стручен испит. 

Член 17 
Работите на капетан на воздухоплов, односно на 

прв пилот на определени типови воздухоплови во 
воздушниот сообраќај може да ги врши, и тоа: 

1) професионален пилот на воздухоплови со те-
жина до 5700 kg со ,два мотора, што има: завршена 
обука за летање со определен тип воздухоплов во 
својство" на прв пилот; најмалку 100 часови летање 
во својство на приправник за капетан на воздухо-
плов; најмалку по едно слетување на сите воздухо-
пловни пристаништа во Југославија; положен по-
себен стручен испит за капетан на воздухоплов, 
односно за прв пилот и на кој во важечката дозвола 
за работа му е внесено дбка може да врши посебни 
стручни работи за кои положил посебен стручен 
испит; 

2) постар професионален пилот на воздухоплови 
со тежина до 20000 kg, што има: завршена обука 
за летање со определен тип воздухоплов во СВОЈСТВО 
на прв пилот, најмалку 200 часови летање во свој-
ство на приправник за капетан на воздухоплов; нај-
малку по две слетувања на сите воздухопловни 
пристаништа во Југославија; пололсен посебен 
стручен испит за капетан на воздухоплов, односно 
за прв пилот и на кој во важечката дозвола за ра-
бота му е внесено дека може да врши посебни 
стручни работи за кои положил посебен стручен 
испит; 

3) сообраќаен пилот на воздухоплови со тежина 
до 60 ООО kg, што има' завршена обука за летање 
со определен тип воздухоплов во својство на прв 
пилот; најмалку 400 часови летање во својство на 
приправник за капетан на воздухоплов; најмалку 
по три слетување на cnie воздухопловни пристани-
шта во Југославија и по едно слетување на возду-
хопловни пристаништа во странство на кои домаш-
ните превозници вршат редовен воздушен сообраќај; 
положен посебен стручен испит за капетан на воз-
духоплов, односно за прв пилот и на кој во важеч-
ката дозвола за работа му е внесено дека може да 
врши и посебни стручни работи« за кои положил 
посебен стручен испит; 
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4) постар сообраќаен пилот на воздухоплови со 
тежина над 60.000 kg, што има: завршена обука за 
летање со определен тип воздухоплов во својство 
на прв пилот; најмалку 600 часови летање во СВОЈ-
СТВО на приправник за капетан на воздухоплов; нај-
малку по три слетувања на сите воздухопловни 
пристаништа во Југославија и во странство на кои 
домашните превозници вршат редовен воздушен 
сообраќај; положен посебен стручен испит за капе-
тан на воздухоплов односно за прв пилот и на кој 
во важечката дозвола за работа му е внесено дека 
молѕе Да врши и посебни стручни работи за кои 
положил посебен стручен испит. 

Член 18 
Работите на втор пилот на определени типови 

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

1) професионален пилот на воздухоплови со 
тежина до 60 000 kg, што има: ,завршена обука за 
летање со определен тип воздухоплов во СВОЈСТВО 
на втор пилот; најмалку 50 часови летање во свој-
ство на приправник за втор пилот; најмалку по 
едно слетување на сите воздухопловни пристаништа 
во Југославија; положен посебен стручен иcпиT за 
втор пилот и на кој во важечката дозвола за работа 
му е внесено дека може да врши и посебни стручни 
работи за кои положил посебен стручен испит; 

2) постар професионален пилот на воздухоплови 
со тежина над 60 000 kg, што има: завршена обука 
за летање со определен тип воздухоплов во свој-
ство на втор пилот; најмалку 100 часови летање во 
својство на приправник за втор пилот; најмалку по 
едно слетување на сите воздухопловни пристаништа 
во Југославија и во странство на кои домашните 
превозници вршат редовен воздушен сообраќај; по-
ложен посебен стручен испит за втор пилот и на 
КОЈ во важечката дозвола за работа му е внесено 
дека може да врши и посебни стручни работи за 
кои положил посебен стручен испит; 

3) сообраќаен пилот на воздухоплови со тежина 
над 60.000 kg? што има: завршена обука за летање 
на определен тип воздухоплов во својство на втор 
пилот; најмалку 50 часови летање во својство на 
приправник за втор пилот; најмалку по едно сле-
тување на сите воздухопловни пристаништа во Ју-
гославија и во странство на кои домашните пре-
возници вршат редовен воздушен сообраќај; поло-
жен посебен стручен испит за втор пилот и на кој 
во важечката дозвола за работа му е внесено дека 
може да врши и посебни стручни работи за кои 
положил посебен стручен испит. 

Член 19 
На долги линии може да лета навигатор летач 

што има' завршено училиште, односно курс за ле-
тање на долги линии; најмалку три летања на 
долги линии во СВОЈСТВО на приправник под кон-
трола на наставник или инструктор по летање; по-
ложен посебен стручен испит за летање на долги 
линии и на кој во важечката дозвола за работа му 
е внесено дека може да врши и посебни стручни 
работи за кои положил посебен стручен испит. 

Член 20 
Со едрилица без надворешно видливост може да 

лета пилот на едрилица што има' важечка дозвола 
за работа на пилот на едрилица; најмалку 20 часови 
летање на симулирани уреди; најмалку 40 часови 
самостојно летање со едрилица; положен посебен 
стручен испит за летање со едрилица без надворе-
шна видливост и на, кој во важечката дозвола за 
работа му е внесено дека може да врши и посебни 
стручни работи за кои положил посебен стручен 
испит. 

Член 21 
Со едрилица ноќе може да лета пилот на едри-

лица што има: важечка дозвола за работа на пилот 
на едрилица; најмалку 100 часови самостојно ле-
тање со едрилица; положен посебен стручен испит 
за летање со едрилица без надворешна видливост; 
положен посебен стручен испит за летање со едри-
лица ноќе и на КОЈ во важечката дозвола за работа 
му е внесено дека може да врши и посебни стручни 
работи за кои положил посебен стручен испит. 

Член 22. 
Со моторна едрилица можат да летаат пилоти 

на едрилица и на спортски авиони, и тоа: 
1) пилот на едрилица што има: најмалку 50 ча-

сови самостојно летање со едрилица; важечка доз-
вола за работа на пилот на едрилица; положен по-
себен стручен испит за летање со моторна едрилица 
и на кој во важечката дозвола за работа му е вне-
сено дека може да врши и посебни стручни работи 
за кои положил посебен стручен испит; 

2) пилот на спортски авион што има: најмалку 
50 часови самостојно летање со спортски авион; 
најмалку 10 часови самостојно летање со едрилица; 
важечка дозвола за работа на спортски пилот; по-
ложен посебен стручен испит за летање со моторна 
едрилица и на кој во важечката дозвола за работа 
му е внесено дека може да врши и посебни стручни 
работи за кои положил посебен стручен испит. 

' Член 23 
Проба и испитување на прототипови на авиони 

и хеликоптери може да врши пилот што има: ва-
жечка дозвола за работа на професионален пилот; 
положен посебен стручен испит за наставник, од-
носно инструктор по летање за соодветен тип воз-
духоплов или положен посебен стручен испит за 
акробатско летање; најмалку 100 часови летање на 
пет различни типови авиони и хеликоптери со те-
жина до 2.000 kg; најмалку 2.000 часови летање со 
авион или хеликоптер со тежина до 5.700 kg; нај-
малку 3.000 часови летање со авион или хеликоптер 
со тежина над 5.700 kg; положен посебен стручен 
испит за проба и испитување на црототипови на 
авиони и хеликоптери и на КОЈ во важечката доз-
вола за работа му е внесено дека може да врши и 
посебни стручни работи за кои положил посебен 
стручен испит. 

Член 24 
Проба и испитување на прототипови на едри-

лици може да врши наставник по едриличарство 
што има: важрчка дозвола за работа на пилот на 
едрилица во која му е внесено дека може да врши 
посебни стручни работи на наставник по едрили-
чарство; најмалку 600 часови самостојно летање на 
најмалку пет различни типови едрилици; положен 
посебен стручен испит за акробатско летање; по-
ложен посебен стручен испит за проба и испитување 
на прототипови на едрилици и на кој во важечката 
дозвола за работа му е внесено дека може да врши 
и посебни стручни работа за кои положил посебен 
стручен испит. 

Член 25 
Проба и испитување на прототипоз;1 на паго-

бпани може да врши наставник по падобранство: 
што и.ма важечка дозвола за работа за скокање со 
падобран за професи ја лен падобранец во т:оја му 
е внесено д^ка може да врши посебни стручни 
работи на наставник по падобранство; и најмалку 
500 скокови со падобран; што вршел контрола на 
изработката на падобрани; што положил посебен 
стручен испит за проба и испитување на прототи-
пови на падобрани и на кој во важечката дозвола 
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за работа му е внесено дека ноже да врши и по-
себни стручни работи за кои положил посебен 
стручен исниа, 

Член 26 
Користење на радионавигациони средства може 

да врши пилот што има важечка дозвола за работа 
на спортски пилот и полол^ен посебен стручен 
испит за користење на радионавигациони средства 
и на кој во важечката дозвола за работа му е вне-
сено дека може да врши и посебни стручни работи 
за кои положил посебен стручен испит. 

Член 27 
Авиотретирање на земјишни површини може да 

врши пилот што има: важечка дозвола за работа на 
професионален пилот; најмалку 300 часови летање 
со воздухоплов, односно најмалку 200 часови летање 
со хеликоптер; положен посебен стручен испит за 
авиотретирање на земјишни површини и на кој во 
важечката дозвола за работа му е внесено дека 
може да врши и посебни стручни работи за кои 
положил посебен стручен испит. 

III, Стручни испити 

Член 28 
За вршење на работите од чл 9 до 27 на овој 

правилник се полага стручен испит, а за вршење на 
работите од чл. 12 до 27 на овој правилник се полага 
и посебен стручен испит. 

Стручниот испит и посебниот стручен испит се 
состојат од теориски дел и од практичен дел. 

Теорискиот дел од стручниот испит се полага 
писмено и усно, а теорискиот дел од посебниот стру-
чен испит само усно. 

Теорискиот дел од стручниот испит и теори-
скиот дел од посебниот стручен испит се полагаат 
според програмата утврдена во чл. 30 до 41 на овој 
правилник. 

Практичниот дел од стручниот испит и прак-
тичниот дел од посебниот стручен испит се состојат 
во практична примена на стеченото знаење во ра-
ботата на определен вид работа и тип воздухоплов. 

Член 29 
Кон усниот дел од стручниот испит кандидатот 

пристапува по успешно изработената писмена за-
дача. 

Кандидатот што на теорискиот дел од стручниот 
испит, односно на посебниот стручен испит ќе падне 
од два предмета, може да полага поправен испит 
во рокот што ќе го определи испитната комисија 
за полагање на стручниот испит, односно на посеб-
ниот стручен испит а кој не може да биде пократок 
од 30 дена ниту подолг од 60 дена. 

Ако кандидатот не го положи поправниот испит 
или на теорискиот дел од стручниот испит, односно 
од посебниот стручен испит падне од повеќе од два 
предмета, ќе се смета дека не го положил стручниот 
испит, односно посебниот стручен испит. 

По положениот теориски дел од стручниот 
испит, односно од посебниот стручен испит, канди-
датот полага практичен дел. 

Ако кандидатот не го положи практичниот дел 
од стручниот испит, односно од посебниот стручен 
испит, ќе се смета дека не го положил испитот. 

Полагањето на стручниот испит, односно на по-
себниот стручен испит кандидатот може да го пов-
тори двапати, со тоа што времето помеѓу двете по-
лагања да не може да биде пократко од три месеци 
ниту подолго од шест месеци, 

Член 30 
Градивото за програмата за полагање на тео-

рискиот дел од стручниот испит за вршење на рабо-
тите од член 9 на овој правилник опфаќа, и тоа: 

1) воздухопловна навигација; 
2) аеродинампка и теорија на летањето; 
3) метеорологија; 
4) познавање на воздухоплови, мотори и инстру-

менти ; 
5) познавање и експлоатација на воздухоплови 

и мотори, како и присилни постапки; 
6) познавање на својство на падобранот и Него-

вата употреба: 
« 7) правила на летањето; 

в) воздухопловни прописи; 
9) англиски јазик; 
10) теорија на летањето со хеликоптер, позна-

вање на хеликоптерите и моторите; 
И) електротехника и електроника; 
12) познавање на материјалот од кој се изра-

ботуваат едрилиците; 
13) познавање на калибражата, навигациоиата 

опрема и инструментите; 
14) познавање на радиоуредите; 
15) радиотелеграфија и радиотелефонија со сите 

процедури во меѓународниот воздушен сообраќај. 
Предметите од став 1 точ. 1 до 8 на ОВОЈ член 

ги полагаат кандидатите за вршење работи на 
спортски пилот. 

Предметите од став 1 точ, 1 до 9 на овој член ги 
полагаат кандидатите за вршење работи на профе-
сионален пилот и на постар професионален пилот. 

Предметите од став 1 точ. 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 на 
овој член ги полагаат кандидатите за вршење ра-
боти на сообраќаен пилот и на постар сообраќаен 
пилот. 

Предметите од став 1 точ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 
на овој член ги полагаат кандидатите за вршење 
работи на спортски пилот на хеликоптер. 

Предметите од став 1 точ. 1 и: 10 на овој член ги 
полагаат кандидатите за вршење работи на профе-
сионален пилот на хеликоптер. 

Предметите од став 1 точ. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 
11 на овој член ги полагаат кандидатите за вршење 
работи на сообраќаен пилот на хеликоптер. 

Предметите од став 1 точ. 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 12 на 
овој член ги полагаат кандидатите за вршење ра-
боти на пилот на едрилица. 

Предметите од став 1 точ. 1. 3, 7, 8. 0 и 13 на 
ОВОЈ член ги полагаат кандидатите за вршење 
работи на навигатор летач. 

Предметите од став 1 точ. 2, 5, 8 и 9 на овој 
член ги полагаат кандидатите за вршење работи на 
механичар летач. 

Предметите од став 1 точ. 7, 8, 9, И, 14 и 15 на 
овој член ги полагаат кандидатите за вршење ра-
боти на радиотелеграфист летач. 

Член 31 
Градивото за програмата за полагање на теори-

скиот дел од стручниот испит за вршење на рабо-
тите од член 10 на ОВОЈ правилник опфаќа, и тоа: 

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 еден од јазиците на Меѓуна-

родната организација за цивилна воздушна пла-
видба (ICAO); 

7) должности на спасител на хеликоптер; 
8) воздухопловна навигација; 
9) верификација на радионавигациони средства 

според препораките на Меѓународната организација 
за цивилна воздушна пловидба (ICAO); 
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10) метеорологија; 
11) правила на летањето; 
12) англиски јазик. 
Предметите од став 1 тон. 1 до 6 на овој член 

ги полагаат кандидатите за вршење работи на до-
маќин, односно домаќинка на воздухоплов и на 
постар домаќин, односно домаќинка на воздухоплов. 

Предметите од став 1 точ. 2, 3, 4 и 7 на овој 
член ги полагаат кандидатите за' вршење работи 
на спасител со хеликоптер. 

Предметите од став 1 точ. 4, 8, 9, 10, 11 и 12 на 
овој член ги полагаа? кандидатите за вршење ра-
боти на верификатор летач. 

Член 32 
Градивото за програмата за полагање на теорис-

киот дел од стручниот испит за вршење на работите 
од член 11 на овој правилник опфаќа, и тоа: 

1) основи на теоријата на СКОК СО падобран; 
2) техника на скокањето со падобран; 
3) познавање на падобран и на неговата опрема; 
4) метеорологија; 
5) воздухопловни прописи; 
6) познавање на авиони за искокање со падо-

бран; 
7) правила на летањето; 
8) топографија со читање на карти. 
Предметите од став 1 точ. 1 до 5 на овој член 

ги полагаат кандидатите за вршење работи на 
спортски падобранец. 

Предметите од став 1 точ. 1 до 8 на овој член 
ги полагаат кандидатите за вршење работи на про-
фесионален падобранец. 

Член 33 
Градивото за програмата за полагање на тео-

рискиот дел од посебниот стручен испит за вршење 
на работите од чл. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 и 24 
на овој правилник опфаќа, и тоа: 

1) воздухопловна навигација; 
2) аеродинамика и теорија на летањето; 
3) метеорологија; 
4) познавање на авиони, односно хеликоптери, 

мотори и инструменти; 
5) психологија; 
6) методика на наставата и обука на летањето; 
7) познавање и експлоатација на определен тип 

авион или хеликоптер и присилни постапки; 
8) правила на летањето; 
9) воздухопловни прописи; 
10) структура на едрилица, технологија на из-

работката и познавање на инструментите; 
11) познавање и експлоатација на едрилица и 

на присилни постапки; 
12) техника на едрење и прелетување; 
13) основи на теоријата на скокање со падо-

бран; 
14) техника на скокање со падобран; 
15) познавање на падобран и на неговата опрема; 
16) познавање на воздухоплови за искокање со 

падобран; 
17) топографија со читање на карти; 
18) познавање на калибража, навигациона оп-

рема и инструменти; 
19) познавање на радиоуреди; I 
20) англиски јазик; 
21) верификација на радионавигационите сред-

ства според препораките од Меѓународната органи-
зација за цивилна воздушна пловидба (ICAO); 

22) теорија на инструментадното летање; 
23) радионавигациони средства што се користат 

8а инструментално летање; 
24) правила и прописи, што се однесуваат на 

инструменталн^то летање; 

-25) правила и прописи што се однесуваат и« 
изведувањето на акробации со воздухоплов во 
воздухот; 

26) техника за испитување перформанси на воз-
духоплов. 

Предметите од став 1 точ. 1 до 9 од овој член 
ги полагаат кандидатите за вршење работи на на-
ставник по моторно летање за обука на спортски 
пилоти на авион, односно хеликоптер и на настав-
ник по моторно летање за обука на професионални 
пилоти на авион односно хеликоптер. 

Предметите од став 1 точ. 6 до 9 на овој член 
ги полагаат кандидатите за вршење работи на ин-
структор" по летање за обука на пилоти за тип на 
авион, односно хеликоптер со тежина до 5.700 kg, 
на инструктор по летање во воздушниот сообраќај 
со сите типови воздухоплови со тежина до 60.000 
kg и на постар инструктор по летање во воздуш-
ниот сообраќај со сите типови воздухоплови со те-
жина над 60.000 kg. 

Предметите од став 1 точ. 1, 6, 7 џ 9 на овој 
член ги полагаат кандидатите за вршење работи на 
инструктор по линиско летање. 

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

Предметите од став 1 точ. 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 
16 и 17 на овој член ги полагаат кандидатите за 
вршење работи на наставник по падобранство. 

Предметите од став 1 точ. 1, 6, 9 и 18 на овој 
член ги полагаат кандидатите за вршење работи на 
инструктор на навигатор летач. 

Предметите од став 1 точ. 6, 7 и 9 на овој член 
ги полагаат кандидатите за вршење работи на ин-
структор на механичар летач. 

Предметите од став 1 точ. 6, 7 и 19 на овој член 
ги полагаат кандидатите за вршење работи на 
инструктор на радиотелеграфист летач. 

Предметите од став 1 точ. 4, 5, 6, 9 и 20 на овој 
член' ги полагаат кандидатите за вршење работи 
на инструктор на домаќин, односно домаќинка на 
воздухоплов. 

Предметите од став 1 точ. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19 
и 20 на овој член ги полагаат кандидатите за вр-
шење работи на инструктор за присилни постапки. 

Предметите од став 1 точ. 1, 3, 8, 9, 20 и 21 на 
овој член ги полагаат кандидатите за вршење ра-
боти на инструктор на верифиќатор летач на ра-
дионавигациони уреди. 

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

Предметите од став 1 точ. 2, 4, 7, 9, 19 и 26 на 
овој член ги полагаат кандидатите за вршење ра-
боти на механичар летач. 

Предметите од став 1 точ. 1, 3, 20, 22, 23 и 24 
на овој член ги полагаат кандидатите на кои во ва-
жечката дозвола за работа им се внесува дека 
можат да вршат посебни стручни работи на инстру-
ментално летање. 

Предметите од став 1 точ. 2, 7 и 25 на овој член 
ги полагаат кандидатите на кои во важечката доз-
вола за работа им се внесува дека можат да вршат 
посебни стручни работи на акробација со воздухо-
плов. 

Предметите од став 1 точ. 2, 4 и 26 на овој член 
ги полагаат кандидатите на кои во важечката доз-
вола за работа им'се внесува дека можат да вршат 
посебни стручни работи на проба и испитување на 
прототипови на авиони и хеликоптери. 

Предметите од став 1 точ. 2, 10 и 26 на овој 
член ги полагаат кандидатите на кои во важечката 
дозвола за работа им се внесува дека можат да вр-
шат посебни стручни работи на проба и испитува-
ње на прототипови на едрилица 
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Предметите од став 1 тон. 1, 4, 7, 8, 9, 18, 20, 22 
и 24 на овој член ги полагаат кандидатите за вр-
шење работи на капетан, односно прв пилот и втор 
пилот во воздушниот сообраќај. 

Член 34 
Градивото за програмата за полагање на тео-

рискиот дел од посебниот стручен испит за вршење 
на работите од член 19 на овој правилник опфаќа, 
и тоа: 

1) навигациони подготовки на летање на долги 
линии; 

2) воздухопловна навигација, 
3) навигациона опрема и инструменти. 

Член 35 
Градивото за програмата за полагање на тео-

рискиот дел од посебниот стручен испит за вршење 
на работите од член 20 на овој правилник опфаќа, 
и тоа: 

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

без надворешна видливост; 
3) правила и прописи во врска со летањето со 

едрилица без надворешна видливост. 
Член 36 

Градивото за програмата за полагање на тео-
рискиот дел од посебниот стручен испит за вршење 
на работите од член 21 на овој правилник опфаќа, 
и тоа: 

1) експлоатација на едрилица и уреди во ноќно 
летање; 

2) присилни постапки во ноќно летање; 
3) правила за летање; 
4) воздухопловни прописи. 

Член 37 
Градивото за програмата за полагање на тео-

рискиот дел од посебниот стручен испит за вршење 
на работите од член 22 на овој правилник опфаќа, 
и тоа: 

1) познавање на мотори и инструменти; 
2) експлоатација и присилни постапки со мо-

торна едрилица; 
3) воздухопловни прописи; 
4) едриличарска метеорологија. 
Предметите од став 1 точ. 1 до 3 на овој член 

ги полагаат кандидатите што имаат дозвола за ра-
бота на пилот на едрилица. 

Предметите од став 1 точ. 2, 3 и 4 на овој член. 
ги полагаат кандидатите што имаат дозвола за ра-
бота на спортски пилот. 

Член 38 
Градивото за програмата за полагање на тео-

рискиот дел од посебниот стручен испит за вршење 
на работите од член 25 на овој правилник опфаќа, 
и тоа: 

1) основи на теоријата на СКОК СО детално по-
знавање на конструкцијата на падобранот; 

2) познавање на техничките услови што се од-
несуваат на деловите на падобран; 

3) познавање на техничките услови што се од-
несуваат на испитувањето на прототипови на па-
добрани. 

Член 39 
Градивото за програмата за полагање на тео-

рискиот дел од посебниот стручен испит за вршење 
на работите од член 26 на овој правилник опфаќа, 
и тоа: 

1) познавање на службата за водење на воздух 
хоплови; 

2) радио-процедура на англиски јазик; 
3̂  познавање и користење на радионавигациони 

средства. 
Член 40 

Градивото за програмата за полагање на тео-
рискиот дел од посебниот стручен испит за вршење 

на работите од член 27 на овој правилник опфаќа, 
и тоа: 

1) познавање на воздухоплови и котори, при-
мена на уреди и употреба на хемиски средства при 
авиотретирање; 

2) биологија и заштита на растенија; 
3) аеродинамика и теорија на летањето; 
4) воздухопловна навигација; 
5) заштита при работата со хемиски средства; 
6) правила на летањето; 
7) воздухопловни прописи; 
8) микрометеорологија. 

Член 41 
Обемот на програмата за полагање на теорис-

киот дел и на практичниот дел од стручниот испит 
и од посебниот стручен испит го пропишува дирек-
торот на Сојузната управа за цивилна воздушна 
пловидба. 

Член 42 
Стручниот испит и посебниот стручен испит 

што со одредбите на овој правилник се предвидени 
за вршење на работите од чл. 9 до 27 на овој пра-
вилник, се полагаат пред комисија за полагање на 
испити што ја формира директорот на Сојузната 
Здрава за цивилна воздушна пловидба. 

Со решението со кое се формира комисијата за 
полагање на испити се именуваат претседателот од 
редот на работниците на Сојузната управа за ци-
вилна воздушна пловидба и потребен број членови 
— испитувачи на комисијата, како и нивни за-

. меници. 
За член на комисијата, односно за испитувач 

не може да биде именуван работник што има струч-
на подготовка пониска од стручната подготовка на 
кандидатот што полага стручен испит односно по-
себен стручен испит. 

Член 43 
Стручните испити и посебните стручни испити 

се одржуваат во определени училишта и училишни 
центри. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, стручните испити за добивање дозвола за 
работа: за спортски пилот, за пилот на едрилица и 
за искокање со падобран од воздухоплов, се одржу-
ваат во републичките воздухопловни организации. 

Член 44 
Писмена пријава за полагање на стручниот 

испит, односно на посебниот стручен испит канди-
датот и поднесува на комисијата за полагање на 
испити. 

Кон пријавата за полагање на стручниот испит, 
односно на посебниот стручен испит кандидатот 
мора да приложи согласност од организацијата на 
здружениот труд во која е обучен за полагање 
испит, како носител на правата на користење на 
воздухопловот за употреба на определен тип воз-
духоплов за полагање испит, доказ дека ги испол-
нува условите пропишани за полагање испит и ми-
слење од наставникот со оцена за работата на кан-
дидатот. 

Писмена пријава за полагање кандидатот и 
поднесувала комисијата за полагање испит и кога 
полага поправен испит. 

За полагање на практичниот дел од стручниот 
испит, односно на практичниот дел од посебниот 
стручен испит заради продолжување на рокот на 
важење на дозволата за работа се поднесува пис-
мената пријава од став 1 на овој член. 

Член 45 
Комисијата за полагање на испити по приемот 

на пријавата од член 44 на овој правилник одлу-
чува дали кандидатот може да полага испит и го 
Известува за тоа во рок од 30 дена од денот на 
приемот на пријавата. 
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На кандидатот на кој му одобрила полагање на 
стручниот испит, односно на посебниот стручен 
испит, комисијата му доставува покана во која се 
определени денот и местото на полагање на струч-
ниот испит, односно на посебниот стручен испит, 
така што денот на полагањето на испитот не може 
да биде определен ЕО рок пократок од 15 дена од 
денот на приемот на поканата, освен ако канди-
датот има намера испитот да го полага пред ТОЈ рок. 

На кандидатот што не ги исполнува услови те за 
полагање на стручниот испит, односно на посебниот 
стручен испит комисијата му доставува за тоа ре-
шение. Против тоа решение кандидатот има право 
на жалба до директорот на Сојузната управа за 
цивилна воздушна пловидба во рок од 8 дена од 
денот на приемот на решението. Жалбата и се под-
несува на комисијата која жалбата ја доставува до 
директорот на Сојузната управа за цивилна воз-
душна пловидба. 

Член 46 
Комисијата за полагање на испити го оценува 

целокупниот успех на кандидатот на стручниот 
испит односно на посебниот стручен испит со оцен-
ка: „положил" или „не положил". 

Член 47 
На кандидатот што го положил стручниот 

испит, односно посебниот стручен испит, како и на 
кандидатот што го положил практичниот дел од 
тие испити, заради продолжување на рокот на ва-
жењето на дозволата за работа, м^ се издава уве-
рение за положениот испит. 

Уверението за положениот испит го издава Со-
јузната управа за цивилна воздушна пловидба, а 
го потпишуваат претседателот и членовите на ко-
мисијата за полагање на испити. 

IV. Дозволи за работа и работи што се вршат врз 
основа на дозвола за работа 

Член 48 
На барање од лицето што ќе го положи струч-

ниот испит за вршење на определени стручни ра-
боти, директорот на Сојузната управа за цивилна 
воздушна пловидба му издава дозвола за работа 
врз основа на која тоа лице може самостојно да 
врши определени стручни работи за кои положил 
стручен испит. 

На барање од лицето што ќе го положи посеб-
ниот стручен испит за вршење на посебни стручни 
работи се внесува во важечката дозвола за ра-
бота дека може самостојно да врши и посебни 
стручни работи за кои положил посебен стручен 
испит. 

Член 49 
Дозволата за работа се издава со рок на важе-

ње, и тоа: 6 месеци за пилоти на воздухоплов што 
се користи во јавниот воздушен сообраќај, 12 ме-
сеци за другите членови на екипажот, а 24 месеци 
за членовите на екипажот на спортски воздухоплов 
и за падобранците. 

Имателот на дозволата за работа мора да под-
несе барање за продолжување на важењето на доз-
волата за работа во рок од 30 дена пред денот на 
истекот ќа рокот на важењето на дозволата за 
работа. 

Лицето што во рок од 30 дена пред денот на 
истекот на рокот на важењето на дозволата за ра-
бота не поднело барање за продолжување на рокот 
на важењето на дозволата, дозвола за работа може 
да добие дури кога повторно ќе положи стручен 
испит и посебен стручен испит. 

По исклучок од одредбата тта став 3 од овој 
член ако барањето за продолжување на важењето 
на дозволата за работа се поднесе во рок од 6 ме-

сеци од денот на истекот на рокот за кој дозволата 
е издадена, наставникот односно инструкторот по 
летање Ериги проверување на стручната способно-
сти на работникот со полагање на практичниот дел 
од стручниот испит, односно од посебниот стручен 
испит и ед пред.метот познавање на експлоатација-
та на воздухоплови и присилни постапки од теори-
скиот дел на испитот. 

Пред продолжувањето на важењето на дозво-
лата за работа и по прекинувањето во работата по-
долго од 45 дена, односно подолго од 90 дена за 
членови на екипаж на спортски воздухоплов и за 
падобранци, наставникот, односно инструкторот по 
летање врши проверување на стручната способност 
на работниците со полагање на практичниот дел од 
стручниот испит, односно ,од посебниот стручен 
испит за определен вид работа и тип воздухоплов. 

По извршена хируршка интервенција, по пре-
трпена несреќа и ако оправдано се посомнева во 
способноста на член на екипажот за вршење на 
определени стручни работи, односно посебни ч струч-
ни работи на воздухоплов за кои му е дозволата 
издадена, се врши проверување на стручната спо-
собност на членот на екипаж со повторно полагање 
на стручниот испит, односно на посебниот стручен 
испит. 

Член 50 
Образецот на дозволата за работа содржи: грб 

на СФРЈ, назив на органот на управата што ја из-
дава дозволата и назив на дозволата, ^како и руб-
рики во кои се внесува: регистарски број, име и 
презиме и адреса на имателот на дозволата, датум 
на издавањето на дозволата и потпис на овласте-
ното лице што ја издало дозволата. Образецот на 
дозволата за работа има места и за фотографија и 
потпис на имателот на дозволата, за запишување 
на продолжувањата на рокот на важењето на доз-
волата и за запишување на овластувањето за вр-
шење на посебни стручни работи. 

Образецот на дозволата за работа е во формат 
205 X 156 mm со преклоп. Образецот на дозволата 
се печати на јазиците на народите на Југославија 
и на еден од јазиците на Меѓународната организа-
ција за цивилна воздушна пловидба (ICAO). 

Член 51 
Имателот на дозволата за работа е должен при 

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

Член 52 
Имателот на дозволата за работа е должен да 

ја пријави секоја промена што може да влијае врз 
правилното и безбедното вршење на определена 
стручна работа, односно на посебна стручна работа 
на воздухоплов, а особено промената на својата 
здравствена состојба што ќе настане помеѓу два ре-
довни лекарски прегледа. За тоа време имателот на 
дозволата за работа е должен и самиот да се воз-
држи од вршење на работата. 

Член 53 
Барањата од член 48 на овој правилник се под-

несуваат во писмена форма до Сојузната управа за 
цивилна воздушна пловидба во рок од 30 дена од 
денот на положениот стручен испит односно на по-
себниот стручен испит. 

Член 54 
Барањата од член 48 на овој правилник содр-

жат: лични податоци на подносителот на барањето 
(име и презиме, име на таткото, датум и место на 
раѓањето, државјанство, занимање и адреса); на-
значување на видот на дозволата што се бара и 
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Податоци за завршеното определено училиште и за 
стручната подготовка. Кон барањето од член 48 на 
овој правилник се прилага уверение за положениот 
стручен испит, односно посебен стручен испит и ре-
шение од овластениот лекар, односно од лекарската 
комисија за телесната и душевната способност на 
подносителот на барањето. 

Решението од овластениот лекар, односно од 
лекарската комисија за телесната и душевната спо-
собност не смее да биде постаро од три месеци. Ако 
решението е постаро од 30 дена но не постаро од 
Три месеци, рокот на валањето 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 важе-
њето на дозволата за работа содржи лични подато-
ци на подносителот на барањето, и назначување на 
видот на дозволата чие важење се продолжува. 
Кон тоа барање се прилага решението од овласте-
ниот лекар, односно од лекарската комисија за те-
лесната и душевната способност на подносителот 
на барањето, како и уверението за извршеното 
проверување на стручната способност на работ-
никот. 

Член 55 
Лицата што имаат дозвола за работа, ученици-

те и приправниците, мораат да имаат книшка на 
летање во која ги внесуваат податоците за изврше-
ните летови, за виддвите на летот, за траењето на 
летот и за извршените скокови со падобран. 

Книшката на летање од став 1 на овој член 
содржи: 

1) податоци за летањето што летачот го извр-
шил, и тоа: цел на летањето, должности во текот 
на летањето, посебно за секој лет, тип на воздухо-
плов или уред за симулирано летање, број на из-
вршените летови и број на часовите на летање де-
ње, ноќе и со помош на инструменти; 

2) податоци за несреќите, присилните слетува-
ља, ^дисциплината при летањето и казните изре-
чени на летачот во врска со вршењето на летачка-
та служба. 

Податоците во книшката на летање ги заверува 
одговорното стручно лице на организацијата на 
здружениот труд, односно на воздухопловната ор-
ганизација. 

Податоците од став 2 на овој член и служат на 
комисијата за полагање на стручниот испит да 
утврди дали кандидатот ги исполнува условите 
пропишани за ,полагање на стручниот испит, а на 
Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба 
да утврди дали подносителот на барањето ги испол-
нува условите предвидени со овој правилник за 
издавање, односно продолжување на важењето на 
дозволата за работа, ^ 

Член 56 
Почеток на важењето на дозволата за работа се 

смета денот кога дозволата е издадена, а за дозво-
лата ЧИЈ рок на важење се продолжува — денот 
кога во дозволата ќе се запише дека нејзиното важе-
ње е продолжено. v 

Член 57 
Дозволата за работа ќе се замени со нова доз-

вола ако сите рубрики предвидени за продолжување 
на важењето па дозволата за работа се пополнети, 
ако дозволата за работа се изветви во толкава мера 
што да е неупотреблива, односно ако е загубена. 

Ако имателот на дозволата за работа ја загуби 
дозволата или на друг начин остане без неа, дол-
жен е тоа веднаш да му го пријави на органот што 
му ја издал дозволата и да ја огласи за неважечка, 

Член 58 
Врз основа на дозволата за работа, спортскиот 

пилот: самостојно лета дење во услови на видли-

вост, без право на превоз на патници, со едномотор-
ни воздухоплови со тежина до 1.500 kg за кои е 
обучен, односно со едномоторни воздухоплови со 
тежина над L500 kg ако положил посебен стручен 
испит за летање со определен тип воздухоплов; 
учествува на јавни воздухопловни приредби и нат-
преварувања во Југославија ако има најмалку 100 
часови самостојно летање, а во странство најмалку 
150 часови самостојно летање; превезува други ли-
ца, освен патници, ако има најмалку 100 часови 
самостојно летање од што најмалку 10 часови са-
мостојно летање, со односниот тип воздухоплов; 
врши влеча на едрилица со едриличари што завр-
шиле курс по аерозапрега, ако има најмалку 100 
часови летање, од што најмалку 10 часови само-
стојно летање со односниот тип воздухоплов и ако 
е обучен за тоа, односно ако има најмногу 50 часови 
самостојно летање и положен посебен стручен 
испит за наставник по едриличарство; врши исфр-
лување на падобранци ако има најмалку 100 часови 
самостојно летање од што најмалку 10 часови са-
мостојно летање со определен тип воздухоплов и 
ако е обучен за тоа; односно ако има најмалку 50 
часови самостојно летање и положен посебен стру-
чен испит за наставник по падобранство; лета со 
воздухоплов во контролиран воздушен простор, ако 
има положен посебен стручен испит за користење 
на радиостаница; лета ноќе во зона на спортски 
аеродром ако е обучен за тоа и ако прекинувањето 
во ноќно летање не траело подолго од 45 дена; вр-
ши ноќни маршрутни летања во метеоролошки 
услови за визуелно летање ако има положен посе-
бен стручен испит за користење на радиостаница и 
има најмалку 5 часови самостојно ноќно летање; 
врши и други видови летања ако има положен по-
себен стручен испит за вршење на посебни стручни 
работи. 

Член 59 
Барање4 за продолжување на рокот на важење-

то на дозволата за работа на спортски пилот може 
да поднесе имателот на дозволата што во моментот 
на продолжувањето на рокот на важењето на доз-
волата за работа ги исполнува здравствените усло-
ви а во текот на обата периода од по 12 месеци ва-
жење на дозволата за работа имал најмалку по 15 
часови летање од што најмалку по 5 часови само-
стојно летање со воздухоплов и кој при проверува-
њето на стручноста покажал задоволителен успех. 

Член 60 
Врз основа на дозволата за работа, професио-

налниот пилот: врши работи на спортски пилот; во 
својство на пилот лета дење и ноќе во услови на 
видливост со сите типови едномоторни воздухов 
плови со тежина до 3.000 kg за кои е обучен, одно-
сно со воздухоплови со тежина до 5.700 kg, ако по-
ложил посебен стручен испит за летање со опреде-
лен тип воздухоплов; во својство на прв пилот лета 
во воздушниот сообраќај, со право на превоз на 
патници, со воздухоплови со тежина до 5.700 kg, 
ако положил посебен стручен испит за летање со 
определен тип воздухоплов и посебен стручен испит 
за инструментално летање; во својство на втор пи-
лот лета во воздушниот сообраќај со право на 
превоз на патници, со воздухоплови со тежина до 
60.000 kg, ако положил посебен стручен испит за 
летање со определен тип воздухоплов и посебен 
стручен испит за инструментално летање; во свој-
ство на приправник за прв пилот лета во воздуш-
ниот сообраќај со воздухоплови со тежина до 
20.000 kg, со право на превоз на патници, под над-
зор на инструктор по летање а под услов екипажот 
на воздухопловот да е составен во согласност со 
прописите; врши авиотретирања на земјишни повр-
шини и летови заради барање и спасување ако има 
најмалку 300 часови летање со воздухоплов, од што 
најмалку 10 часови самостојно летање, со опреде-
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лен тип воздухоплов и ако има положен посебен 
стручен испит за авиотретирање на земјишни по-
вршини; врши и други посебни работи ако за тоа 
има положен посебен стручен испит. 

Член 61 
Барање за продолжување на рокот на важење-

то на дозволата за работа на професионален пилот 
може да поднесе имателот на таа дозвола што во 
моментот на продолжувањето на рокот на важење-
то на дозволата за работа ги исполнува здравстве-
ните услови, а во текот на важењето на дозволата 
за работа, имал најмалку 20 часови летање и кој 
при проверувањето на стручноста покажал задово-
лителен успех. 

Член 62 
Врз основа на дозволата за работа, постариот 

професионален пилот врши: работи на прв пилот 
на сите типови воздухоплови со тежина до 20.000 
kg во воздушниот сообраќај' ако положил посебен 
стручен испит за летање со определен тип воздухо-
плов; работи на прв пилот на сите типови воздухо-
плови со тежина до 60.000 kg, без право на превоз 
на патници; работи на втор пилот на сите воздухо-
плови за кои е предвиден втор пилот; и други по-
себни стручни работи ако за тоа има положен по-
себен стручен испит. 

Член 63 
Барање за продолжување на рокот на важење-

то на дозволата за работа на постар професионален 
пилот може да поднесе имателот на таа дозвола 
што во моментот на продолжувањето на рокот на 
важењето на дозволата за работа ги исполнува 
здравствените услови за работа, а во текот на ва-
жењето на дозволата за работа имал најмалку 40 
часови летање, од што најмалку 10 часови инстру-
м е н т л но Летање и најмалку 10 часови летање со 
радиоелектронски уреди за симулирано летање и 
кој при проверувањето на стручноста покажал за-
доволителен успех. 

Член 64 
Врз основа на дозволата за работа, сообраќај-

ниот пилот: врши работи на постар професионален 
пилот; во својство на пилот лета со сите типови 
воздухоплови со тежина до 5.700 kg и врши работи 
на прв пилот во воздушниот сообраќај на типови 
воздухоплови со тежина до 60.000 kg. 

Член 65 
Барање за продолжување на" рокот на, важење-

то на дозволата за работа на сообраќаен пилот мо-
же да поднесе имателот на таа дозвола што во мо-
ментот на продолжувањето на рокот на важењето 
на дозволата за работа ги исполнува здравствените 
услови, а во текот на важењето на дозволата за 
работа имал најмалку 50 часови летање од што 
најмалку 10 часови инструментално летање и нај-
малку 10 часови летање со радиоелектронски уре-
ди за симулирано летање и кој при проверувањето 
на стручноста покажал задоволителен успех. 

Член бб 
Врз основа на дозволата за работа постариот 

сообраќаен пилот врши работи на сообраќаен пи-
лот, на капетан, односно прв пилот во воздушниот 
сообраќај на определени типови воздухоплови со 
тежина над 60.000 kg. 

Член 67 
Барање за продолжување на рокот на важење-

то на дозволата за работа на постар сообраќаен пи-
лот може да поднесе имателот на таа дозвола што 
во моментот на продолжувањето на рокот на важе-
њето на дозволата за работа ги исполнува здрав-
ствените услови, а во текот на важењето на дозво-

лата за работа имал најмалку 100 часови летање, 
од што најмалку 10 часови инструментално летање 
и најмалку 10 часови летање со радиоелектронски 
уреди за симулирано летање и КОЈ при проверува-
њето на стручноста покажал задоволителен успех. 

Член 68 
Врз основа на дозволата за работа, спортскиот 

пилот на хеликоптер: самостојно лета со хеликоп-
тер дење под услови на видливост, без право на 
превоз на патници, а по 50 часови самостојно ле-
тање со хеликоптер и со право на превоз на пат-
ници; лета со хеликоптер ноќе ако е обучен за тоа 
а немал прекинување во ноќното летање подолго 
од 45 дена; врши исфрлување на падобранци ако 
има најмалку 100 часови самостојно летање со хе-
ликоптер, од што најмалку 10 часови самостојно ле-
тање со оној тип хеликоптер од кој врши исфрлува-
ње на падобранци и ако е обучен за тоа; лета со хе-
ликоптер во контролиран воздушен простор, ако по-
ложил посебен стручен испит за користење на радио-
станица; врши ноќни маршрутни летања според пра-
вилата за визуелно летање ако положил посебен 
стручен испит за користење на радиостаница и има 
најмалку 15 часови самостојно ноќно летање со 
хеликоптер; учествува на воздухопловни јавни 
приредби и натпреварувања, и тоа во Југославија, 
ако има најмалку 50 часови самостојно летање со 
хеликоптер, а во странство, ако има најмалку 150 
часови самостојно летање со хеликоптер. 

Член 69 
Барање за продолжување на рокот на важење-

то на дозвола за работа на спортски пилот на хе-
ликоптер може да поднесе имателот на таа дозвола 
што во моментот на продолжувањето на рокот на 
важењето на дозволата за работа ги исполнува 
здравствените услови, а во текот на обата периода 
од по 12 месеци на важењето на дозволата за ра-
бота имал најмалку 30 самостојни летови со хели-
коптер и најмалку 20 часови летање и кој при про-
верувањето на стручноста покажал задоволителен 
успех. 

Член 70 
Врз основа на дозволата за работа, професио-

налниот пилот на хеликоптер: врши работи на 
спортски пилот на хеликоптер, лета дење и ноќе во 
својство на прв пилот под услови на видливост со 
сите типови хеликоптери со тежина до 2.000 kg, ако 
е обучен за тоа и со хеликоптери со тежина до 5.700 kg, 
ако положил посебен стручен испит за летање со 
определен тип воздухоплов; лета со хеликоптер 
ноќе ако е обучен за тоа а немал прекинување во 
ноќно летање подолго од 45 дена; лета во својство 
на втор пилот со хеликоптер со тежина над 5.700 
kg, ако положил посебен стручен испит за летање 
со определен тип воздухоплов; лета со хеликоптер 
во контролиран воздушен простор, ако положил по-
себен стручен испит за користење на радиостаница; 
врши авиотретирање на земјишни површини, ако 
положил посебен стручен испит за вршење на тие 
работи; лета со хеликоптер заради вршење на гео-
лошки испитувања, снимања од воздух, вршење 
служба на брза помош и, сл., ако е обучен за тоа 
и има најмалку 10 часови летање со определен тип 
хеликоптер. 

Член 71 
Барање за продолжување на рокот на важење-

то на дозволата за работа на професионален пилот' 
на хеликоптер може да поднесе имателот на таа 
дозвола што во моментот на продолжувањето на 
рокот на важењето на дозволата за работа ги испол-
нува здравствените услови, а во текот на обата пе-
риода од по шест месеци на важењето на дозволата 
за работа имал најмалку 10 часови самостојно ле-
тање со хеликоптер и кој при проверувањето на 
стручноста покажал задоволителен успех. 
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Член 72 
Врз основа на дозволата за работа, сообраќај-

ниот пилот на хеликоптер врши: работи на профе-
сионален пилот на хеликоптер и работи на прв пи-
лот на определени типови хеликоптер за кои има 
положен посебен стручен испит за летање со опре-
делен тип воздухоплов и за превоз на патници во 
воздушниот сообраќај. 

Член 73 
Барање за продолжување на рокот на важење-

то на дозволата за работа на сообраќаен пилот на 
хеликоптер може да поднесе имателот на таа доз-
вола што во моментот на продолжувањето на рокот 
на важењето на дозволата за работа ги исполнува 
здравствените услови, а во текот на важењето на 
дозволата за работа имал најмалку 20 часови ин-
струментално летање со хеликоптер, од што најмал-
ку 10 часови летање со радиоелектронски уреди за 
симулирано летање и кој при проверување на 
стручноста покажал задоволителен успех. 

Член 74 
Врз основа на дозволата за работа, пилотот на 

едрилица, самостојно лета дење под услови на вид-
ливост со сите типови едрилица за кои е обучен; 
лета ноќе ако е обучен за тоа а немал прекинување 
во ноќно летање подолго од 45 дена; лета во обла-
ци ако е обучен за тоа и има најмалку 20 часови 
летање без надворешна видливост, од што најмал-
ку 10 часови летање со симулирани уреди, учеству-
ва на' воздухопловни јавни приредби и натпревару-
вања во Југославија и странство ако има најмалку 
100 часови самостојно летање со сите типови едри-
лица 

Член 75 
Барање за продолжување на рокот на важењето 

на дозволата за работа на пилот на едрилица може 
да поднесе имателот на таа дозвола што во момен-
тот на продолжувањето на рокот на важењето на 
дозволата за работа ги исполнува здравствените 
услови а во текот на обата периода од по 12 месеци 
на важењето на дозволата за работа имал најмалку 
5 часови самостојно летање и кој при проверува-
њето на стручноста покажал задоволителен успех. 

Член 76 
Врз основа на дозволата за работа, навигаторот 

летач врши работи на навигатор летач на сите воз-
духоплови за кои е предвиден навигатор летагч, а на 
долги линии и на прекуокеански летови — ако 
положил посебен стручен испит за летање на долги 
линии. 

Член 77 
Барање за продолжување на рокот на важењето 

на дозволата за работа на навигатор летач може да 
поднесе имателот на таа дозвола што во моментот 
на продолжувањето на рокот на важењето на доз-
волата за работа ги исполнува здравствените услови 
а во текот на обата периода од по 6 месеци на важе-
њето на дозволата за работа имал најмалку 5 ле-
тови на долги линии во својство на навигатор летач 
и кој при проверувањето на стручноста покажал 
за,доволителен успех. 

Член 78 
Врз основа на дозволата за работа, механичарот 

летач Б О И Ш работи на механичар летач на опреде-
лен тип воздухоплов за кој положил посебен стру-
чен испит. 

Член 79 
Барање за продолжување на рокот на важењето 

на дозволата за работа на механичар летач може 

да поднесе имателот на таа дозвола што во момен-
тот на продолжувањето на рокот на важењето на 
дозволата за работа ги исполнува здравствените 
услови, а во текот на обата периода од по 6 месеци 
на важењето на дозволата за работа имал најмалку 
15 часови летање во СВОЈСТВО на механичар летач 
и кој при проверувањето на стручноста покажал 
задоволителен успех. 

Член 80 
Врз основа на дозволата за работа, радиотеле-

графистот летач врши работи на радиотелеграфист 
и на радиотелефонист на сите воздухоплови за кои 
е обучен. 

Член 81 
Барање за продолжување на рокот на важењето 

на дозволата за работа на радиотелеграфист летач 
може да поднесе имателот на таа дозвола што во 
моментот на продолжувањето на рокот на важењето 
на дозволата за работа ги исполнува здравствените 
услови а во текот на обата периода од по 6 месеци 
на важењето на дозволата за работа имал најмалку 
10 часови летање, од што најмалку 5 летови во свој-
ство на радиотелеграфист летач и КОЈ при проверу-
вањето на стручноста покажал задоволителен успех. 

Член 82 
Врз основа на дозволата за работа,.^ домаќинот, 

односно домаќинката на воздухоплов врши работи 
на домаќин, односно домаќинка на воздухоплов на 
соодветен тип воздухоплов за кој е обучена. 

t Член 83 
Барање за продолжување на рокот на важењето 

на дозволата за работа на домаќин, односно дома-
ќинка на воздухоплов може да поднесе имателот на 
таа дозвола што во моментот на продолжувањето 
на рокот на важењето на дозволата за работа ги 
исполнува здравствените услови, а во текот на ва-
жењето на дозволата за работа имал најмалку 10 
часови летање и кој при проверувањето на стручно-
ста покажал задоволителен успех. 

Член 84 
, Врз основа на дозволата за работа, постариот 

домаќин, односно домаќинка на воздухоплов врши 
работи на прв домаќин, односно домаќинка на воз-
духоплов на определен тип воздухоплов за кој е 
обучена. 

Член 85 
Барање за продолжување на рокот на важењето -

на дозволата за работа за постар домаќин, односно 
домаќинка на воздухоплов може да поднесе имате-
лот на таа дозвола што во моментот на продолжу-
вањето на рокот на важењето на дозволата за ра-
бота ги исполнува здравствените услови, а во текот 
на важењето на дозволата за работа имал најмалку 
20 часови летање и кој при проверувањето на 
стручноста покажал задоволителен успех. 

1 Член 86 
Врз основа на дозволата за работа, спасителот 

со хеликоптер врши работи на спасување со опре-
делен тип хеликоптер за кој е обучен. 

Член 87 
Барање за продолжување на рокот на важењето 

на дозволата за работа на спасител со хеликоптер 
може да поднесе имателот на таа дозвола што во 
моментот на продолжувањето на рокот на важењето 
на дозволата за работа ги исполнува здравствените 
услови, а во текот на важењето на дозволата за ра-
бота имал најмалку 30 часови летање и кој при про-
верувањето на стручноста покажал задоволителен 
успех. 
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Член 88 
Врз основа на дозволата за работа верифика-

торот летач на радионавигациони уреди може да 
врши работи на верификација и калибража на 
земски радионавигациони средства. 

Член 89 
Барање за продолжување на рокот на важењето 

на дозволата за работа за верификатор летач на 
радионавигациони уреди може да поднесе имателот 
на таа дозвола што во моментот на продолжувањето 
на рокот на важењето на дозволата за работа ги 
исполнува здравствените услови а во текот на ва-

v жењето на дозволата за работа имал " најмалку 30 
часови летање и кој при проверувањето на струч-
носта покажал задоволителен успех. 

Член 90 
Врз основа на дозволата за работа, спортскиот 

падобранец: врши скокови со падобран на подгот-
вен терен, од сите височини над 400 m дење и ноќе 
ако е обучен за тоа; врши скокови со падобран со 
задржување во отворањето на падобранот, учест-
вува на воздухопловни јавни приредби и натпрева-
рување, и тоа: во Југославија -т ако има најмалку 70 
скокови со падобран а во странство — најмалку 150 
скокови со падобран; врши височински скокови ако 
е обучен за тоа. 

Член 91 
Барање за продолжување на рокот на важењето 

на дозволата за работа на спортски падобранец 
може да поднесе имателот на таа дозвола што во 
моментот на продолжувањето на рокот на важењето 
на дозволата за работа ги исполнува здравствените 
услови, а во текот на обата периода од по 12 месеци 
на важењето на дозволата за работа имал најмалку 
10 скокови со падобран и кој при проверувањето на 
стручноста покажал задоволителен успех. 

Член 92 
Врз основа на дозволата за работа професио-

налниот падобранец: врши скокови со падобран на 
сите видови терени дење и ноќе; укажува помош во 
несреќи, шумски полсари, доставува санитетска и 
друга опрема во елементарни непогоди и сл., ако е 
обучен за тоа. 

Член 93 
Барање за продолжување на рокот на важењето 

на дозволата за работа на професионален падобр,а-
нец може да поднесе имателот на таа дозвола што 
во моментот на продолжувањето на рокот на важе-
њето на дозволата за работа ги исполнува здрав-
ствените услови а во текот на обата периода од по 
12 месеци на важењето на дозволата за работа имал 
најмалку 12 СКОКОВИ СО падобран и кој при прове-
рувањето на стручноста покажал задоволителен 
успех. 

Член 94 
Врз основа на положениот посебен стручен 

. испит, наставникот по моторно летање за обука на 
спортски пилоти на авион, односно хеликоптер 
врши: обука на ученици за спортски пилот ' н а 
авион, односно хеликоптер на воздухоплови со те-
жина до 1.500 kg; обука на приправници што имаат 
дозвола за работа на спортски пилот за летање со 
воздухоплов со тежина до 1.500 kg заради стекну-
вање услови за полагање посебен стручен испит; 
проверување на стручноста на спортски пилоти 
како и проба и испитување на определени типови 
авиони, односно хеликоптери на кои врши обука, 
од сериска изработка и по генерална поправка. 

Член 95 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, наставникот по моторно летање за обука на 
професионални пилоти на авион, односно хеликоп-
тер врши: обука на ученици за спортски пилот, 
односно професионален пилот на авион, односно 
хеликоптер; обука на приправници што имаат доз-
вола за работа на професионален пилот, односно 
спортски пилот на воздухоплови со тежина до 5.700 
kg заради стекнување услови за полагање на посе-
бен стручен испит; обука во ноќно летање; прове-
рување на стручноста на спортски и професионални 
пилоти; проба и испитување ,на определени типови 
воздухоплови, односно хеликоптери на кои врши 
обука, од сериска изработка и по генерална поп-
равка. 

Член "96 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, инструкторот по летање за обука на пилоти за 
тип авион, односно хеликоптер со тежина до 5.700 
kg врши: обука на приправници за стекнување 
услови за полагање на посебен стручен испит; про-
верување на стручноста на пилот за тој тип авион, 
односно хеликоптер; проба и испитување на авиони 
односно хеликоптери на кои се врши обука, од 
сериска изработка и по генерална поправка. 

Член 97 
Врз основа на цоложениот посебен стручен 

испит, инструкторот по летање во воздушниот соо-
браќај со сите типови воздухоплови со тежина до 
60.000 kg, покрај работите од член 96 на овој пра-
вилник, врши и обука на приправници заради 
стекнување услови за полагање на стручен испит 
за вршење работи на постар професионален пилот, 
односно заради стекнување дозвола за работа на 
сообраќаен пилот. 

Член 98 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, постариот инструктор по летање во воздуш-
ниот сообраќај со сите типови воздухоплови со 

. тежина над 60.000 kg ги врши работите од чл. 96 и 
97 на овој правилник, 

Член 99 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, инструкторот по линиско летање со воздухо-
плови во воздушниот сообраќај врши: обука на 

- приправници за прв пилот, односно втор пилот во 
линиско летање со определен тип воздухоплов; про-
верување на стручноста на пилоти во линиското 
летање со определен тип воздухоплов на КОЈ врши 
обука како' инструктор по линиско летање. 

Член 100 
Врз основа на положениот посебен стручен 

ИСГОЈТ, наставникот по едрЕгличарство врши: обука 
на ученици за стекнување услови за полагање по-
себен стручен испит; влеча на едри лици при обу-
чување на ученици, едриличари за самостојно лета-
ње во аерозапрега, ако е обучен за тоа, ако има 
дозвола за работа на пилот на воздухоплов и нај-
малку 50 часови летање со воздухоплов, односно 
најмалку 5 часови летање со определен тип возду-
хоплов со кој се врши влеча; влеча на едрилица со 
автовител, ако е обучен за тоа; проверување на 
стручноста на пилоти на едрилица; проба и испиту-
вање на типови на едрилици на кои се врши обука, 
од сериска изработка и по генерална поправка. 

Член 101 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, наставникот по падобранство врши: обука за 
скокање со падобран од воздухоплов; проверува-ње 
на стручноста на скокање со падобран од воздухо-
плов; проба и испитување на падобрани од сериско 
производство. 
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Член 102 
Брз основа на положениот посебен стручен 

испит, инструкторот на навигатор летач врши обука 
на навигатори летачи, и проверување на стручноста 
на навигатори летани. 

Член 103 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, инструкторот на механичари летани врши 
обука на механичари летачи на определен тип воз-
духоплов за кој е обучен и проверување на струч-
носта на механичари летачи. 

Член 104 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, инструкторот на радиотелеграфисти летани 
врши обука на радиотелеграфисти летани и прове-
рување на стручноста на радиотелеграфисти летани. 

Член 105 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит инструкторот на домаќин, односно домаќинка 
на.воздухоплов врши: обука на домаќин, односно 
домаќинка на воздухоплов на определен тип воз-
духоплов за КОЈ е обучен; проверување на стручно-
ста на домаќин, односно домаќинка на воздухоплов. 

Член 106 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, инструкторот за присилни постапки врши 
обука на домаќин, односно домаќинка на воздухо-
плов и проверување на стручноста при присилни 
постапки. 

Член 107 
Врз основа на положениот посебен Стручен 

испит, инструкторот на верификатори летачи врши 
обука на верификатори летани и проверување на 
стручноста на верификатори летани. 

Член 108 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, со определен тип воздухоплов можат да ле-
таат, и тоа: спортски пилот со сите типови едномо« 
торни воздухоплови со тежина над 1.500 kg; профе-
сионален пилот со сите типови двомоторни воздухо-
плови, и со едномоторни воздухоплови со 
тежина над 2.000 kg; постар професионален пилот, 
сообраќаен пилот и постар сообраќаен пилот со сите 
типови воздухоплови со тежина над 5.700 kg; спорт-
ски пилот на хеликоптер, професионален пилот на 
хеликоптер и сообраќаен дилот на хеликоптер со 
сите типови хеликоптери. 

Член 109 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит за летање со определен тип воздухоплов, ме-
ханичар летач може да лета на сите типови возду-
хоплови на кои е предвиден механичар летач. 

Член 110 
Врз основа на положен посебен стручен 

испит, инструментално летање можат да вршат пи-
лот на авион и пилот на хеликоптер со помош на 
инструменти под метеоролошки услови за инстру-
ментално летање со користење на радионавигаци-
они уреди на определен тип воздухоплов за кој се 
обучени. 

Член 111 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, изведување на акробации со воздухоплов 
може да врши пилот на авион, односно пилот на 
едрилица, со едрилица и со авион што се наменети 
за тие цели. Тоа лице може да учествува на возду-
хопловни јавни приредби и натпреварувања ако 
има најмалку 20 часови акробатски летање со 
воздухоплов, односно најмалку 5 часови акробатско 
летање со едрилица. 

Член 112 
Врз основа на положениот посебен стручен 

иЛшт, капетанот на воздухоплов, односно првиот 
пилот врши од седиштето предвидено 4 за првиот 
пилот управување со определени типови воздухо-
плов за кои е обучен. ^ 

Член 113 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, вториот пилот на воздухплов врши опреде-
лени стручни работи од седиштето предвидено за 
вториот пилот и му помага на првиот пилот за 
време на летањето во управувањето со воздухопло-
вот за кој е обучен. 

Член 114 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, летања на долги линии врши пилотот, од-
носно навигаторот летан, и тоа на линиите на сите 
акциони радиуси со воздухоплови на кои е неоп-
ходно користење средства за навигација со голем 
досег. 

Член 115 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит,, летање со едрилица без надворешна видли-
вост врши пилотот на едрилица така што самостојно 
лета со едрилица без надворешна видливост во не-
контролиран воздушен простор според правилата 
што важат за тој вид летале. 

Член 116 
брз основа на положениот посебен стручен 

испит, пилотот на едрилица врши самостојно летање 
со едрилица ноќе во неконтролиран воздушен 
простор според правилата што важат за тој вид 
летање. 

Член 117 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, летање со моторна едрилица врши пилотот 
на едрилица или пилотот на спортски авион според 
правилата што важат за летање со едрилица и со 
спортски авиони. 

Член 118 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, проба и испитување на прототипови на ави-
они, односно на прототипови на хеликоптери од 
соодветен тип вршат наставникот по моторно ле-
тање и инструкторот по летање. 

Член 119 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, проба и испитување на прототипови на едри-
лици врши наставникот по едриличарство. 

Член 120 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, проба и испитување на прототипови на падо-
брани врши наставникот по падобранство. 

Член 121 
Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, користење на радионавигациони средства во 
контролираниот воздушен простор на Југославија, 
како и за летање во странство врши спортскиот 
пилот. 

Член 122 
4 Врз основа на положениот посебен стручен 

испит, авиотретирање на земјишни површини врши 
професионалниот пилот со воздухоплови со кои из-
вршил најмалку 10 часови самостојно летање. 

Член 123 
Лицето што има дозвола на воен пилот може да 

добие дозвола за работа во цивилното воздухоплов-
ство, ако ги исполнува условите предвидени со овој 
правилник и ако положи стручен испит. 
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Лицето што завршило Воздухопловна воена 
академија и активно лета во единиците на военото 
воздухопловство или противвоздушната одбрана, за 
добивање дозвола за работа на професионален пи-
лот мора да ги полага предметите од теорискиот дел 
на стручниот испит (познавање и експлоатација наѓ 
воздухоплови и присилни постапки и воздухо-
пловни ПРОПИСИ). 

Лицето што завршило Воздухопловна воена 
академија а не лета во единиците на военото возду-
хопловство или противвоздушната одбрана, за доби-
вање дозвола за работа на професионален пилот 
мора да ги полага предметите од член 30 став 1 тон. 
5 до 8 од овој правилник и практичниот дел од 
стручниот испит 

Лицето што ла завршило Школата за резервни 
офицери на авијацијата, за добивање дозвола за 
работа на спортски пилот мора да ги полага пред-
метите од член 30 став 1 точ 1 до 8 на овој правил-
ник и практичниот де:,' од стручниот испит, а за 
добивање дозвола за работа на професионален 
пилот — предметите од член 30 став 1 точ. 1 до 9 на 
ОВОЈ правилник и практичниот дел од стручниот 
испит. 

V. Преодна и завршни одредби 

Член' 124 
Дозволите за работа што се издадени до денот 

на влегувањето во сила на овој правилник, остану-
ваат во сила, со тоа што по истекот на рокот на 
важењето на тие дозволи барање за продолжување 
на нивното важење ќе се поднесува во смисла на 
одредбите на овој правилник. 

Член 125 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за струч-
ната подготовка, стручните испити, дозволите за 
работа и работите што може да ги врши воздухо-
пловниот персонал („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/69). 

Член 126 
Овој правилник влегува во сР1ла осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

04/1 бр 861/1 
29 август 1975 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
цивилна воздушна 

пловидба, 
Љубиша Ќурѓус, с. р 

666. 

Врз основа на член 180 став 3 од Законот за 
воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ'1, 
бр. 33/73), директорот на Сојузната управа за ци-
вилна воздушна пловидба пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИН-
СПЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА 

ПЛОВИДБА 

Член 1 
На инспекторите за безбедност на воздушната 

пловидба им се издава легитимација според обра-
зецот што е отпечатен кон овој правилник и е негов 
составен дел. 

Член 2 
Легитимацијата на инспектор^за безбедност на 

воздушната пловидба е во формат 100 X 65 mm, а 
се состои од еден лист во светлосина бота што е во 
повез од пластична маса провидна од обете страни. 

Член 3 
Образецот на легитимацијата па инспектор за 

безбедност на воздушната пловидба содржи: 
а) на предната страна: 
1) натпис: „Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија", на српскохрватски (со кири-
лица и латиница) и на англиски јазик; 

2) натпис: „Сојузна управа за цивилна воздуш-
на пловидба", на сите јазици и писма на народите 
на Југословија и на англиски јазик; 

3) втиснат грб на СФРЈ; 
4) назив: ,.Легитимација на инспектор за без-

бедност на воздушната пловидба", на српскохрват-
ски и на англиски јазик; 

5) место за фотографија на имателот на леги-
тимацијата формат 30 X 25 mm; 

б) име и презиме на имателот на легитимацијата; 
6) на грбот: 
7) текст за овластувањата на имателот на леги-

тимацијата, зависно од видот на инспекциските ра-
боти, на српскохрватски и англиски јазик; 

8) место за запишување податоци за овласту-
вањата на имателот на легитимацијата, зависно од 
видот на инспекциските работи; 

9) регистарски број на легитимацијата; 
10) место и датум на издавањето на легитима-

цијата; 
11) место за печат и потпис на директорот на 

Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба. 

Член 4 
Легитимацијата на инспектор за безбедност на 

воздушната пловидба важи од денот кога е изда-
дена до денот на престанувањето на овластувањето 
за вршење на инспекциски работи. 

Член 5 
Легитимацијата важи само за вршење на ин-

спекциските работи за чие вршење инспекторот за 
безбедност на воздушната пловидба е овластен. 

Член 6 
Евиденција за издадените легитимации води Со-

јузната управа за цивилна воздушна пловидба. 

Член 7 
Ако инспектор за безбедност на воздушната пло-

видба легитимацијата ја загуби или на друг начин . 
остане без неа, должен е за тоа веднаш или најдоцна 
во рок од три дена од денот на исчезнувањето на. 
легитимацијата, да го извести непосредниот старе-
шина. 

Член 8 
Инспектор за безбедност на воздушната пловид-

ба на кој му престанало овластувањето за вршење 
на инспекциски' работи, должен е легитимацијата 
да и ја врати веднаш на Сојузната управа за ци-
вилна воздушна пловидба. 

Член 9 
Легитимацијата на инспектор за безбедност на 

воздушната пловидба издадена според поранешните 
прописи ќе се замени со легитимацијата предвидена 
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со овој правилник, во рок од 30 дена од денот на 
неговото влегување во сила. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Упатството за легитимација-
та на инспектор на безбедноста на воздушна пловид-
ба („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/65). 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

04/1 бр. 2808/1 
17 септември 1975 година 

Белград, 
Директор 

на Сојузната управа за 
цивилна воздушна 

пловидба, 
Љубиша Ќургус, с. р. 

667. 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за 
здравствената исправност на животните намирници 
и на предметите од општа употреба („Службен лист 
'на СФРЈ", бр. 71/72 и 52/73), Сојузниот комитет за 
здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА МЕСТАТА ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВР-
ШИ ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА ЖИВОТНИ 
НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИ ОД ОПШТА 

УПОТРЕБА ШТО СЕ УВЕЗУВААТ 

1. Во Решението за одредување на местата во 
кои може да се врши здравствен преглед на животни 
намирници и на предмети од општа употреба што 
се увезуваат („Службен лист на СФРЈ", бр 5/73) 
во точка 1 по зборот; „Нови Сад" се додава зборот: 
„Осиек,". 

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

Бр. 2520 
12 септември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
здравство и социјална 

заштита, 
Зора Томиќ, с. р. 

668. 

Организациите на здружениот труд што учеству-
ваат во надворешнотрговскиот промет на производи 
од слатководното рибарство, на пленарниот состанок, 
одржан на 20 декември 1974 година склучија и пот-
пишаа Општествен договор за условите и начинот 
на вршење на надворешнотрговски промет на про-
изводи од областа на слатководното рибарство, кој 
во извод гласи: 

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „,Службен лист на С^РЈ" , бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со 
член 11 став 2 од Уредбата за постапката за ек пу-
чу бање и објавување на општествени договори за 
начинот и условите за вршење на надворешнотргов-
ски промет (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), ор-
ганизациите на здружениот труд што учествуваат во 
надворешнотрговскиот промет на производи од об-
ласта на слатководното рибарство склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 
НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-
ВОДИ ОД ОБЛАСТА НА СЛАТКОВО ДНОТО РИ-

БАРСТВО 

Член 1 
Со овој општествен договор се регулира извозот 

и увозот на следните слатководни риби, преработки 
од риби и репроматеријали за слатководното рибар-
ство, и тоа: 

Тарифен бpoj Наименување на производите 
1 2 

03.01 /1а Пастрмки, свежи 
03.01/1б Јагули, свежи 
03.01/lB Крапови, свежи 
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03.01/1г-1 Риби за одгледување, слатководна свежи 
03.0!/1г-2 Други слатководни риби свежи, разла-

дени или смрзнати 
03.01/За Икра од слатководни риби, свежа 
03.02/1 Слатководни риби, солени 
G3.02/3a-l Џигер од слатководна риби, солен 
16.04/1 Кавијар и негови замени 
23.07/26 Храна приготвена за животни, неспоме-

ната на друго место на списокот 
23.07/2г Додатоци за добиточна храна (премикси). 

Член 3 
Потписниците на овој општествен договор се со-

гласуваат »да организираат единствен настап на 
странски пазари, регионално да го усогласуваат изво-
зот и увозот, да ги усогласуваат цените иг другите 
услови на продажбата и купувањето на стоките од 
член 1 на ОВОЈ општествен договор. 

За таа цел потписниците на ОВОЈ општествен до-
говор се обврзуваат: 

1) да избегнуваат секаква нелојална конкурен-
ција на странскиот пазар; 

2) да ги утврдуваат минималните извозни цени 
под кои стоките од став 1 на овој член не можат 
да се извезуваат, како и другите услови на про-
дажбата; 

3) да ги утврдуваат годишните планови на из-
возот и увозот; 

4) договорно да го организираат производството 
на стоките од став 1 на овој член за извоз; 

5) преземените обврски при извозот и увозот 
уредно да ги извршуваат; ' 

6) да ги утврдуваат и другите услови за орга-
низирано и единствено настапување на странски 
пазари. 

Член 4 
Потписници на овој општествен договор можат, 

во смисла на член 54 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство, да бидат: 

1) основните организации на здружениот труд и 
другите организации на здружениот труд — произ-
водители на стоките од член 1 на овој општествен 
договор што се извезуваат или за чија сметка сто-
ките се увезуваат, или ЏЈТО ГИ откупуваат и изве-
зуваат во свое име и за ввоја сметка тие стоки; 

2) трговските организации што се занимаваат со 
организирање на производството на стоките што се 
извезуваат или за чија сметка се увезуваат стоките 
од член 1 на ОВОЈ општествен договор. 

Член 5 
Организациите од член 4 точка 1 на овој оп-

штествен договор, самите одлучуваат на која орга-
низација, регистрирана за вршење на надворешно-
трговски промет, ќе и го доверат извозот на стоките 
од член 1 на овој општествен договор. 

Член И 
Координациониот одбор се состои од 7 членови 

што се избираат на пленарно заседание од редовите 
на потписничките на овој општествен договор. Коор-
динациониот одбор ги подготвува сите материјали 
за кои одлучува пленумот на потписничките на овој 
општествен договор. 

На состаноците на Координациониот одбор учес-
твуваат во својство на консултанти и претставници 
на заинтересираните извозни организации на здру-
жениот труд. 

Член 14 
О Е О Ј општествен договор е склучен на неодредено 

време. 
Раскинување на овој општествен договор се вр-

ши според важечките прописи. 

Член 19 
Потписниците на овој општествен договор му до-

веруваат на Пословно удружење слатководног ри-
барева Југославије „Корнат-Експорт", Загреб, во со-
гласност со правилникот што го пропишува плену-
мот на потписннчките на овој општествен договор, 
да ги врши административно-техничките работи во 
врска со спроведувањето на ОВОЈ општествен договор. 

Организации на здружениот труд потписнички на 
ОВОЈ општествен договор: Рибњак „Мостонга"— Бач, 
Рибарство — БечеЈ, „Посавина" — Обреновац, Ри-
барство „СрбиЈа" — Белград, Рибњачарство ,.Груд-
fcbaK" - Зденци, „Окучани" - Окучани, „Вучјак" -
Прњавор, „Мотајица" - Србац, Рибњачарство „На-
плаќа" — Брежица, „Рибопромет" — Дарувар, Риб-
њачарство „Пољана" — Каиишка Ива, Рибњачарство 
— Доњи Михољац, „Биљопродукт" — Белград, Ри-
барство — Биље, Рибарско газдинство ,,Енка" — 
Енка, Рибарско газдинство — Белград, Рибарство 
„Босут" — Сремска Митровица, Рибњачарство „Сиш-
ќани" — Чазма, Рибарство — Нови Сад, Рибњачарс-
тво — Ориовац, Институт за слатководно рибарство 
— Загреб, „Шумарија" - Липовљани, Риења чарство 
— Загреб, Пољопривредно добро „Саничани" - При-
п о р , Рибарство „Шаран" — Нови Сад,.Рибњачарс-
тво „Кончаница" — Кончаница, „Рибокомбинат" — 
Белград и „Дојранско Езеро" — Нови Дојран." 

Овој општествен договор го прифатија Стопан-
ската комора на Југославија, со актот бр. 1718 од 12 
март 1975 година и Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, со актот бр. 17-4268 од 24 март 
1975 година. 

Овдј општествен договор влегува во сила наред-
ниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Член 7 
Потписниците на овој општествен договор се об-

врзуваат дека, заради постигнување на најповолни 
продажни услови при извозот на странскиот пазар 
ќе се договорат за минималните цени и за другите 
услови на продажбата. 

Член 10 
Потписниците на овој општествен договор сочи-

нуваат пленум, што го усвојува деловникот за ра-
ботата на пленарниот состанок, го избира претседа-
вачот и неговиот заменик, го избира Координациони-
от одбор и одлучува по сите прашања од член 3 став 
2 точ. 2 до 6 на овој општествен договор. 

669. 

Организациите на здружениот труд што учеству-
ваат во извозот на хмељ и на преработки од хмељ 
на пленарниот состанок, одржан на 7 -јануари 1975 
година, склучија и потпишаа Општествен договор за 
начинот и условите за извоз на хмељ и на прера-
ботки од хмељ, кој во извод гласи: 

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со 
член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склу-
чување и објавување на општествени договори за 

1 2 
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начинот и условите за вршење на надворешнотргов-
ски промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), прет-
ставниците на организациите на здружениот труд 
што учествуваат во извоз на хмељ и на преработки 
од хмељ склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВОЗ НА ХМЕЉ 

И НА ПРЕРАБОТКИ ОД ХМЕЉ 

Член) 1 
Заради унапредување на производството и изво-

зот на хмељ и на преработки од хмељ, со овој опште-
ствен договор се обезбедуваат организирано наста-
пување на организациите на здружениот труд што 
учествуваат во извозот на тие производи на стран-
ски пазари, усогласувањето на извозот и усогласува-
њето на цените и другите услови за продажба на 
странски пазари на хмељ и на преработки од хмељ. 

Член 2 
Овој општествен договор се однесува на извозот 

на следните производи, и тоа: 

Тарифен Наименување на стоките Шифра на 
број тарифниот 

став 
1 2 3 

12.06 Хмељ и брашно од хмељ: 
1) Савински 12 06 10007 
2) Банки 12 06 20002 
3) Стар (од поранешните 

години) 12 06 30008 
4) Концентрат на савински 

хмељ 12 06 40003 
5) Концентрат на банки хмељ 12 06 50009 
6) Концентрат на друг хмељ 12 06 60004 
7) Друг хмељ 12 06 70018 
8) Брашно од хмељ (лупулин) 12 06 80005 
Растителни екстракти од: 
б) оавински хмељ 13 03 22018 
в) банки хмељ 13 03 23006 
г) друг хмељ 13 03 24002 
Д) друг 13 03 25009 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор заед-

нички ги утврдуваат: 
1) програмата и организацијата на производство-

то на хмељ и на преработки од хмељ заради извоз; 
2) програмата и организацијата на извозот на 

хмељ и на преработки од хмељ; 
3) евидентирањето на извозот на производите од 

овој општествен договор заради утврдување на ре-
зултатите и влијанието на овој извоз врз- натамош-
ниот извоз и домашниот пазар и заради преземање 
на соодветни мерки за подобрување на извозот и за 
организирано настапување на странски пазари; 

4) санкциите за неизвршување на одредбите од 
овој општествен договор. 

Член 5 
За да се постигаат оптимални услови при изво-

зот на хмељ, и на преработки од хмељ учесниците на 
овој општествен договор се согласни на сите стран-
ски пазари да настапуваат договорно и организи-
рано, И заради тоа ре обврзуваат дека: 

1) заеднички ќе ја утврдуваат програмата за 
извоз на производите наведени во член 2 од овој 
општествен договор, посебно за савинскиот хмељ, а 
посебно за бачкиот хмељ, како и условите за извр-
шување на оваа програма; 

2) при изработката на програмата и утврдува-
њето на политиката на извозот ќе водат сметка за 
стабилноста на домашниот пазар и за̂  тенденциите 
на странските пазари, и во тла смисла ќе предлагаат 
мерки и акции од интерес за зголемување и подо-
брување на извозот без последици за снабдувањето 
на домашниот пазар; 

3) ќе тргуваат од стимулативната цена за про-
изводителите; 

4) ќе ги почитуваат, односно ќе се придржуваат 
кон дадените обврски и гаранции од страна на за-
едницата за хмељ и Фондот за ризици во извозот 
на хмел^, одлуките, заклучоците и другите акти 
донесени од органот надлежен за спроведување на 

"овој општествен договор и ќе се залагаат за него-
вото доследно извршување; 

5) ќе ги почитуваат одредбите од овој општествен 
договор, односно дека со своите постапки во никој 
вид нема да ги кршат неговите одредби и да го 
отежнуваат неговото доследно спроведување. 

Член 6 ' 
Договорното и организираното настапување на 

учесниците на овој општествен договор при извозот 
на' хмељ и на преработки од хмељ зависно од си-
туацијата на одделни странски пазари се состои: 

1) во утврдувањето на програмата за извоз врз 
основа на фактичките можности што служат како 
основа за донесување мерки за реализација на це-
лите од овој општествен договор, во следењето на 
движењата и навременото предлагање соодветни 
мерки за спречување на можните штетни последици 
во оваа бласт на надлежните органи; 

2) во обезбедувањето на стоки од соодветен ква-
литет и асортиман потребни за навремено извршу-
вање на програмата од сопственото производство или 
од договорената соработка со производителските ор-
ганизации ; 

3) во определувањето на единствени услови за 
продажба за определени производи и определен па-
зар; 

4) во определувањето на минималните продажни 
цени за определени производи на определени стран-
ски пазари. 

Член 7 
Органи за спроведување на овој општествен до-

говор се: 
1) Пленум; 
2) Комисија за спроведување на Општествениот 

договор за начинот и условите за извоз на хмељ и 
на преработки од хмељ. 

Член 12 
Пленумот може полноважно да одлучува ако на 

негов состанок присуствуваат најмалку 2/3 од де-
легатите на учесниците на овој општествен договор 

,што во извозот на хмељ и на преработки од хмељ 
во изминатата година учествувале со најмалку 85%. 

Член 15 
Спроведувањето на овој општествен договор и 

мерките донесени врз основа на него се обезбедуваат: 
1) со евиденција и со следење на извозот на 

производите од член 2 на овој општествен договор; 
2) со давање предлози на надлежните органи за-

ради преземање мерки за поефикасно и потрајно ре-
шавање на определени прашања во врска со изво-
зот на хмељ и на преработки од хмељ. 

Член 16 
Учесниците при извозот се должни да се при-

држуваат кон обврските што произлегуваат од овој 
општествен договор. 

13.03/2 
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Учесникот што при извозот ќе прекрши која и 
да било одредба од овој општествен договор и акти-
те донесени врз основа на него, е должен: 

1) да ја надомести штетата што со својата по-
стапка ja нанесол на која и да било организација 
на здружениот труд — учесник на овој општествен 
договор, согласно со важечките прописи; 

2) да плати износ од 50% од утврдената штета во 
корист на Фондот за ризици во извозот на хмељ. 

Миљевић-Метикош Адама Ката, Павићевић Милана 
Милован, Рвовић-Кијановић Анта Савка, Стиковић-
-Плескоњић Маринка Милица, Вељковић Милен-
тија Милош; 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивање'! о на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

Член 17 
Ако се утврди дека санкциите од член 16 на 

овој општествен договор не обезбедуваат извршува-
ње на неговите одредби и на одредбите на актите 
донесени врз основа на него, lie се преземат мерките 
предвидени со закон и со други прописи и со Ста-
тутот на Стопанската комора на Југославија. 

Член 18 
Овој општествен договор се склучува на нео-

пределено време. Договорот може да се раскине пo 
истекот на една година Од денот на неговото потпи-
шување со отказен рок од 12 месеци. 

Член 20 
Кон овој општествен договор можат дА приста-

пат и други организации на здружениот труд — учес-
ници во извозот на хмељ и на преработки од хмељ, 
под услов да ги прифатат сите права и обврски што 
произлегуваат од ОВОЈ општествен договор, како и 
од посебните договори што ќе се склучат врз основа 
на овој општествен договор. 

Член 21 
Претставници на организациите на здружениот 

труд што учествуваат во извозот на хмељ и на пре-
работки од хмељ: „Кооператива", експорт-импорт — 
Нови Сад, „Хмезад", експорт-импорт — Жалец и 
Предузеќе за меѓународну трговину „Интерекспорт" 
— Белград." 

Овој општествен договор го прифатија Стопан-
ската комора на Југославија, со актот бр. 1718/18 од 
12 март 1975 година и СОЈУЗНИОТ секретаријат за над-
ворешна трговија, со актот бр. 17-6629/1 од 29 мај 
1975 година. 

Овој општествен договор влегува во сила наред-
ниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ." 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка- Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Анђелић Саве Љубо, Бојовић Милана Милош, 
Дуран Деда Авдо, Игњатовић Момира Милутин, 
Јаковљевић Милана Божидар, Лучић Лазе Милош, 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бојовић-Дивац Ђоша Милана, Буква Душана 
Душан, Дивац-Крсмановић Милуна Добринка, Ди-
вац-Љешњак Јеврема Љубица, Дивац Ђоша Ми-
лан- Мишо, Дивац-Јањушевић Вукмана Милева, 

Ђерић Јована Радисав, Хашинбеговић Ибра Дедо, 
Инајетовић Османа Хусо, Јаковљевић Милоша 
Данило, Јањушевић Уроша Милорад, Ка,црибашић 
Авда Заим, Коковић Крста Драгиша, Лучић АндријQ 
Милија, Малешић-Дивац Миладина Драгица, Ма-
ринковић Спасоја Сретен, Миљевић-Метикош Ада-
ма Ката, Новосел Анта Светозар, Путица Уроша 
Витомир, Радаковић Милојице Сретко, Вељовић 
Мује Исо, Вуличевић Саве Марко, Вуловић Васе 
Вукајло; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Арсић Радоша ВИДОЈКО, Банковић Михаила Ра-
досав Басрак Душана Велимир, Батар Ђура Сре-
доје, Батковић Илије Милан, Бибић Николе Никола, 
Бошковић Секуле Милутин, Бошњак Фетаха Фаик, 
Брајевић Радоја Раде, Дивац Тодосија Миодраг, 
Ђенић Јована Светислав, Ђорђевић Милисава Ми-
ленко, Ђорђевић Драгомира Живојин, 'Филиповић 
Станка Стојадин, Фундуруља Николе Данило, Гру-

4 јић Живомира Живко, Хиршл Вацлава Владислав, 
Хранисављевић Јована Ђорђе, Доц. др Јанковић 
Живојина Никола, Јаношевић Андрије Живорад, 
Јашовић Богдана Борислав, Јелисавчић Адама Ду-
шан, Јеремић Јанка Драгован, Јевтић Животе Ра-
домир, Јовановић Светозара Јован, Јовановић Тана-
сија Сава, Јовановић Љубомира Станоје. Јовановић 
Драгомира Владислав, Константиновић Зарија Ду-
шан, инг. Константинови^ Тодора' Љубомир, Крсто-
вић Миливоја Гвозден, Лазаревић Радована Милета, 
Лукић Михајлов Драгомир, Луковић Рајка Бранко; 

Љујић Јаћима Вук, Максимовић Светислава 
Живорад, Марчета Боже Рајко, Матијевић Саве 
Ђуро, Михић Пере Владимир, Милетић Радована 
Петар, Милетић Драгише Светозар, Миловановић 
Александра Радомир, Миљевић-Метикош Адама 
Ката, Николић Алексе Бошко, Николић Сибина 
Сретен, Новаковић Стевана Симо, Новаковић Мла-
дена Вујадин, Павловић Танасија Добривоје, Па-
вловић Величка Живан, Пејчић Витомира Свети-
слав, Петровић Милића Душан, Попић Јована 
Војислав, Поповић Миливоја Добривоје, Поповић 
Добросава Миодраг, Проковић Чедомира Никола, 
Радоњић Петра Раде, Рајковић Будимира Драгољуб, 

,Сарамандић Радомира Александар, Седлић Радивоја 
Милан, Симић Владимира Сретен, Симић Радивоја 
Живан, Соколовић Чедомира Мирослав, Срејић 
Велимира др Богдан, Стефановић-Марковић Здрав-
ка Видосава, Тодоровић Михаила Миодраг, Трич-
ковић Светозара Милорад, Вилотијевић Божидара 
Миодраг, Живковић Милана Сава; 
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— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Дејановић Благоја Витомир, Дробњак Ђуре 
Раде, Симић Милића Милан, Војводић Милана Бо-
шко, ЗсГрић Васе Лазар; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Милошевић Милана Цветко; n» 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аврамовић Бошка Мирослав, Човић Јоксима 
Слободан, Чупић Мирка Радослав, Ерић Радомира 
Јездимир, Глушчевић Андрије Ми лика, Хашанагић 
Суља Шемсо, Јовановић Милинка Живан, Кадрији 
Абдула Нуредин, Кијановић Недељка Михајло, 
Крашница Абдуле Дургут, Крстић Лазара Илија, 
Мартиновић Митра Лазар, Муњиза Лазе Неђо, Ни-
колић Александра Љубомир, Нинчић Рака Драго, 
Павловић Пауна Живота, Поповић Војислава Бра-
нислав, Поповић Николе Добросав, Потежица-Пејо-
вић Обрада Станика, Радаковић Ратка Влајко, 
Радисављевић Радомира Милосав, Радивојевић Ми-
ливоја Бранко, Ранковић Обрена Милован, Савић 
Благоја Миодраг,' Секуловић Шпире Александар, 
Симић Александра Живорад,^ Стокић Драгослава 
Војислав, Шеховић-Куртовић Хамида Шаћира, То-
доровић Миљка Љубиша, Томашевић Томе Вукадин, 
Томовић Милете Максим, Васић Божидара Милош, 
Васиљевић Радојице Гвозден, Вељовић Аса Махмут, 
Вуковић Јанка Драго; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Карајић Хасана Хасиб, Пујић Јове Тихомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абадић Бранка Димитрије, Алексић Николе 
Александар, Алији Васвије Хусреф, Амброзић Ма-
теје др Нада, Андриј ашевић Васе Јован, Анђелковић 
Јована Милутин, Антић-Илић Живојина ЈелицѕЃ, 
Бадивук Михајла Милоје, Бадивук Видосава Мио-
драг, Бановић Велимира Сава, Бебић Војислава Сава, 
Благојевић Љубомира Мирослав, Богдановић Ми-
лоша Ангелина, Богдановић Ивана Јеленко, Боги-
ћевић В. Сретен, Бошњаковић Игњата Мирослав, 
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Бошњаковић Петра Радојица, Церовац Драгутина 
Миливоје, Цветковић-Обрадовић Гњатија Марица, 
Чобановић Драгутина Илија, Чолић Живадина 

Раденко, Чоловић Илије Гојко, Чоловић Милојка 
Момир, Ћелић Петра Милорад, Ћирић Чедомира 
Драгољуб, Ћирић-Петковић Арсенија Гордана, Ћу-
лум Миле Петар, Давидовић Величка Бранко, Девић 
Јосипа Никола, Дијаматовић Драгутина Гаја, ДиМи-
тријевић Ђуре Аранђел, Димитршевић Љубомира 
Радослав, Динић Спире Милован, Драгићевић Пан-
телије Живорад, Дробњак Ђоке Драго; 

Ђаковић Николе Маринко, Ђерић Крсте Бошко, 
Ђорђевић Ђоке Александар, -Ђорђевић Ђурђа Љи-
љана, Ђорђевић Михаила Милојко, Ђорђевић Дра-
гомира Милосав, Ђорђевић Светислава Радивоје, 
Ђорђевић Светомира Вера, Ђорђевић Јеленка Ви-
томир, Ђуричић Трифуна Момчило, Ђурић Величка 
Богољуб, Ђурић Ђорђа Михајло, Филиповић Мирка 
Радован, Фишековић Бранислава Милија, Гаврило-
вић Љубомира Милинко, Гавриловић Михаила 
Сретен, Гавриловић-Радомира Радојица, Глигоревић 
Маријана Крста, Глумац Мила Богдан, Гвозденовић 
Ђорђа Милош, Гвозденовић Јована Радош, Хаџић 
Светислава Војислав. Хаџи-Костић Василија Јован, 
Доц. др Хаџи-Пешић Миодрага Љубомир, - Илић 
Саве Јово, Исајловић Живорада Живко, Ивановић 
Миливоја Милутин, Ивановић Момчила Војин, Ја-
ковљевић Миодрага Душан, Јаковљевић Драгољуба 
Тихомир, Јанковић Киљана Јела, Јанковић Мило-
рада Живко, Јаношевић Јакше Михајло, Јањић 
Милића Михајло, Јауковић Исаила Јован, Јеремић 
Милоја Витомир, Јеринић Светислава Сретен, Је-
шић Вула Радојица, Јоцић Милана Миодраг, Јок-
симовић Мирка Вукомир, Јовановић Благоја Мили-
сав, Јовичић Војислава Драгослав, Јовић Велимира 
Милорад, Јовић Велимира Светолик, Јовишић-Мар-
ковић Дамљана Драгица, Јуркић Томе Анка; 

Качаревић Добривоја Живорад, Каплановић 
Драгољуба Миодраг, Карајовић Бранислава Радослав, 
Келечевић Михајла Милорад, Клисић Николе Но-
вак, Кнежевић Шпире Миле, Кнежевић Милентија 
Станимир, Коца Рама Мељо, Коцић Лазара Обрад, 
Косановић Милана Милан, Костић Миленка Томи-
слав, Костић-Грачанин Бошка Злата, Лазаревић 
Милорада Рајко, Лазић Сретена Илија, Лазовић 
Цветка Олга, Лазовић Аврама Захарије, Лекић 
Ђорђа Видоје, Лилић Благоја Александар, Линић 
Вјекослава Драгутин, Лишанин Милоша Станко, 
Лолић-Бојковић Светомира Радмила, Лукић Сте-
вана Радован, Луковић Светозара Драгољуб; 

Махмути Мамута Ремзи, Милошевић Тодора 
Сава, Марчић Макса Славко, Марић Павла Стева, 
Маринковић Драгоја Чедомир, Маринковић Свети-
слава Станица, Марковић Драгољуба Слободан, 
Машковић Рада Владислав, Матавуљ Стевана 
Вељко Мешић Атлаге Сеад, Мићановић Илије 
Драго, Михаиловић Благоја Миливоје, Михаиловић 
Обрена Ратко, Мијаиловић Велимира Десанка, 
Мијатовић-Вукићевић Светомира Живислава, Ми-
јушковић Јована Слободан, Миколетић Стевана 
Душан, Милановић Живомира Властимир, Милано-
вић Радивоја Вукомир, Милановић Младена Жива-
дин, Миленковић-Андрић Драгутина Гордана, Ми-
ленковић Александра Слободан, Милетић Богосава 
Драгослав, Миличевић Јована Иван, Милидраг Ми-
лана Слободан, Милинковић Тихомира Милорад, 
Миливојевић Бранислава Михајло, Милојевић Јо-
вице Станоје, Милојевић Живомира Вера, Милосав-
љевић Милана Живко, Милошевић Драгомира Ду-
шан, Милошевић Живомира Душан, Миловчић-
-Пањевић Јанка Вукица, Милутиновић Совре 
Драгутин, Милутиновић Милована Милосав, Миљ-
ковић Милана Драган, Мирковић Миленка Милош, 
Митровић Милана Бранко, Митровић Алексе Гра-
димир, Митровић Јована Вида; 



Петок. 26 септември 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 47 — Страна 1331 

мира Србобран, Демић Стевана Драган, Дисић 
Серафима Живота, Ђаковић Станка Гојко, Ђорђе-
вић Стојана Чедомир Ђурић Ненада Момчило, 
Ђуровић Миленка Михаило, Голубовић Тихомира 
Звонимир, Јевтић Крсте Милован, Ковачевић 

.Петра Јован, Краљ Ивана Божидар, Крстић Бран-
ка Радомир, Михајловић Лазара Милан, Перовић 
Јефте Миодраг, Пешић Александра Божидар, Пе-
тровић Мирка Арсеније, Радовановић Ђуре Ђока, 
Радовановић-Лончар Василија Јованка, Стојић 
Милосава Љубинко, Тркуља Милоша Миле, Вој-
новић Саве Душан, Вучковић Светислава Мирослав, 
Жагар Јакова Богдан, Живић Драгољуба Томислав; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

Др Нагорни Александра Владимир, Недељко-
вић Милоша Божидар, Нешић Велизара Радово, 
Никић Чедомира Предраг, Николић Шора Данило, 
Николић Бранка Драгољуб, Николић Славимира 
Љубомир, Николић Милоша Радоје, Новак Ђуре 
Раде, Обрадовић-Чемерикић Чедомира Лепосава, 

Огреста Михе Аница, Пановић Милоша Раден-
ко, Пангић-Ђокић Радојице др Загорка, Пантовић 
Задивеja Петар, Паскутини Драгутина Звонимир, 
Пауновић Радомира Радослав, Павлетић Ивана Бо-
рис, Павлов Чедомира Хранислав, Павловић Радо-
мира Милован, Павловић Владисава Светомир, 
Павловић Бранислава Жарко, Павловић М. Жи-
ворад, Петровић Војислава Милорад, Петро?ић Ми-
лутина Станко, Поповић Радоја Слободан, Попо-
вић Добривоја Владета, Поповић Драгутина Здравко, 
Продановић Перише Здравко, ПуЈић Јована Сима, 
Пуртић Јанка Цветин, Радоичић Живорада Прво-
слав, Радојичић Јандре Марија, Радовановић Све-
томира Миломир, Радовић Михаила Богић, Радовић 
Александра Витомир, Раковић Стевана Петар, Ран-
ђеловић Владимира Ружица, Ранковић Драгољуба 
Богомир, Ратковић Уроша Љубиша, Рибарић Све-
тислава Дејан, Ристић Дрине Ранко, Рончевић Ни-
коле Петар; 

Саклеска Марка Даница, Сандић Јеврема Иван, 
Сакдић-Благојевић Мирка Милица, Савић Ста ми-
сава Вукадин, Седлак Грге Грга, Сеничић Грујице 
Миодраг, Симичић Милоша Вељко, Симоновић 
Филимона Миодраг, Симоновић Драгутина Миомир 
Спасић Животе Стојан, Спужић-Благојевић Нико-
дија Милица, Сретеновић Светолика Станимир, 
Стаменић Јанка Милојко, Станичић-Марковић 
Пантелије Видосава, Станишић Нестора Драгослав, 
Станковић Драгомира Александар, Станковић Во-
јислава Драгољуб, Станковић Николе Витомир, 
Станојевић Стојана Сентаг Старчевић Чедомира 
Милорад, Стефановић Милана Миливоје, Стефа-
новић Златомира Радиша Стевановић Милана Ми-
ливоје, Стевановић Живорада Радослав, Стојади-
новић Живка Димитрије, Стојановић Живана 
Алекса, Стојановић-Нешовић Живорада Даринка, 
Стојановић Златка Ранђел, Стојковић Драгића 
Димитрије, Стојковић Владимира Костадин. Стој-
ковић Добросава Миодраг, Шчекић Радосава Љу-
бомир, Шкопик Ладислава Рихард, Шкуренко Кон-
стантина Павле, Шпирић Симе Јања, Швабић 
Велимира Будимир, Швабић Станоја Срећко, Шва-
бић Данила Светозар; 

Тадић Милорада Зорица, Тасић-Максић Мила-
на Марица, Тешић Милојка Миломир, Тимотиј6вић 
Младена Александар, Тимотијевић Драгољуба 
Драгомир, Томц Ћирила Марија, Топић ' Саве 
МИЈ ат, Тошић Љубомира Предраг, Трифунов Ра-
дивоја Жарко, Угљанин Дервиша Изет, Васић 
Ристана Драгић, Васић Видоја Миодраг, Васиље-
вић Луке Павле, Вељовић Милана Видосав, Вилен-
дечић Јована Милован, Војиновић Драгољуба То-
мислав, Воргић Стевана Филип, Врандечић Марка 
Ивица, Вранић Томе Иван, Вукмановић Дане 
Милан, Вукосављевић Драгића Светислав, Жабу-
новић Димитрија Тодор, Завишић Јована Драгица, 
Здравковић Петра Десимир, Зораја Миле Стеван, 
Живановић Момчила Србољуб, Живковић Јордана 
Србољуб; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воеко-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Арсовски Стоимена Драган, Цветковић Свето-
зара Видосав, Чуровић Петра Зора, Ћирић Љубо-

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Арифи Фетаха Мустафа, Баковић-Попадић 
Не^пка Милица, Дивац-Нинчић Пера Радојка, Ду-
чић Сретена Трифун, Џиновић Шерифа Аџо, Ка-
тић Милутина Драгиша, Лучић-Кијановић Ради-
сава Даринка, ЉуЈић Ратомир, Мандић-Маринковић 
Спасоја Совка, Маринковић Ристе Милија, Марти-
новић Радисава Стеван, Незири Назми, Петровић 
Розомира Константин, Плескоњић Маринка Милун, 
Ристић Милана Радомир, Ромаидић-Радаковић 
Ђорђа Ката, Стељић-Црнчевић Воје Борка, Ста-
ковић Василија Данило. Шахман Аљо Хамза, Ву-
кашиновић-Томашевић Владислава Душанка, Ву-
ловић-Пушоњић Милојице Илинка; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арнаутовић Милана Веселин, Бабић Драгића 
Стојан, Богдановић Мирка Миленко, Бошњаковић 
Душана Иван. Божић Јована Ненад, Брајдић Миле 
Адам, Бркић Бранка Владимир. Брунчевић Хајра 
Латиф, Црномарковић Јована Славко, Црноврша-
нин Шерифа Зулфо. Цветковић Љубе Петар, Чиз-
маш Јоце Милан, Чобановић Милана Лазар, Ћирић 
Живана Вера, Ћулум Светозара Сава, Дамјановић 
Љубисава Слободан, Дечевић Милорада Радош, 
Деретић Ненадов Гојко, Драгићевић благоја Мак-
сим, Драгој ловић Тиосава Милутин, Дупљак Га-
лена Ибрахим, Ђорђевић Светислава Драгомир, 
Фитош Стевана Павле Ганић Салка Хасан, Гашић 
Јефте Миодраг, Хасић Хафиза Ахмедин, Илић 
Стојана Владимир, Ивовић Владимира Драгослава, 
Јанковић-Кнежевић Рајка Љубинка, Јелић Николе 
Стево, Јовановић Милорада Радомир, Јовановић 
Миломира Слободан. Јовановић Милована Стјепан, 
Јовичић Миланка Наум, Јусуфовић Хакије Вех-
бија, Кнежевић Крсте Радомир, Коца Иљаза Сабит, 
Ковачевић Мирослава Славко, Крстић Михаила 
Раденко; 

Лазаревић Стевана Душан, Лазовић-Митић 
Миломира Љиљана, Лазовић Слободана Танасије,' 
Лукач Светозара Божидар, Маџаревић Николе Ми-
лош, Максимовић Мирослава Марија Марјановић 
Душана Гојко, Марковић Миливоја Добривоје, 
Марковић Воје Милева, Марковић Милутина Слав-
ко, Марковић Богољуба Василије, Марковић Ми-
ливоја Здравко, Марковић Станоја Живорад, Ма-
тић Видена Гордана, Мекић Зећа Ћамил, 
Мијаиловић Милутина Светомир, 'Миличевић Томе 
Витомир, Милосављевић Петра Андреја, Милоше-
вић Милана Драгомир, Милошевић Радислава Љу-
бисав , Миловановић Милентија Миодраг, Мрљеш 
Веселина Хранислав, Недељковић Сретена Радић, 
Николи јевић Живадина Атанасије, Николић Жи-
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вомира Добривоје, Новаковић Милана Живојин, 
Пантелић Рајице Драгослав, Пантић Радомира 
Владимир, Пауновић Витомира Војимирка. Павло-
вић Миленка Будимир Перић Јакова Ђорђе, Пе-
тронијевић Светозара Драга, Петровић Живорада 
Миодраг, Поповић Вука Душан, Прокић Живомира 
Бранислав; 

Радисављевић Миливоја Богољуб, Радојевић 
Младена Драгољуб. Ракић Драгољуба Јанко, Ран-
чић Жарка Стеван, Ристић Драгутина Милта, 
Ровчаин Ћире Миливоје, Руговац Арифа Рамадан, 
Савић Милоша Александар, Слијепчевић Божидара 
Славољуб, Смајић Рагима Химзо, Спасић Влади-
мира Милован, Спремо Лазара Радослав, Страаш-
вук Лазара Бранко, Сучевић Николе Бранко, 
Шејић Додосија Радослав, Шемовић Фериза Феко, 
Шишмановић Милана Милица, Штрбац Луке Мића, 
Тадић Милинка Милутин, Тадић Величка Славо-
љуб, Тркуља Јанка Радослав, Ушендић Драгића 
Гојко, Васић Радивоја Славимир, Василов Маличка 
Атанас, Васиљевић Владимира Вукосава,, Видако-
вић Мартина Јосип, Вујин Љубе Велимир, Вуко-
братовић Милана Душан, Вуковић Николе Петар, 
Златаревић Златка Саво, Живковић Тихомира 
Цветан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
па општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бошковић Младена Бранислав, Цветковић Во-
јислава Будимир, Ћирић Алексе Станимир, Драги-
чевић Стевана Јанко, Ђокић Милоша Живојин, 
Ђоређевић Серафима Петар, Ђорђевић Боривоја 
Животин, Игић Бошка Велимир, Игњатовић Радо-
мира Градимир, Јањанин Петра Живко, Јевгеније-
вић Милана Драгомир, Јевремовић Добоосава 
Божидар, Јовановић Милисава Борисав, Канић 
Радисава Добривоје, Кличарић Радивоја Зоран, 
Куггрешанин Обрада Дмитар, Максимовић Петра 
Станиша, Манчић Александра Миливоје, Маринко-
вић Душана Момчило, Маринковић Тихомира 
Првослав, Марковић Чедомира Живорад, Милова-
новић Светомира Мирољуб, Митић Вучка Бошко, 
Митић Момира Десимир, Младеновић Митра Бра-
нимир, Младеновић Душана Рајко; 

Николић Илије Богомир, Николић Милисава 
Видосав, Обрадовић Милана Цветко, Пејчић Дра-
гутина Живорад, Петковић Михајла Живојин, По-
падић Ивана Вучић, Радивојевић Чедомира Вла-
стимир, Рађеновић Петра Милан, Ранђеловић 
Војислава Миодраг, Стојковић Бранислава Радо-
мир, Тошић Вукадина Чедомир, Вековић Боривоја 
Миодраг, Воларевић Срђана Гојко, Живић Данила 
Живорад, Живковић Љубомира Миодраг, Живко-
вић Станко Радомир; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Ђорић Светозара Петар, Хаљими Неџипа 
Љатиф. 

Бр. 73 
12 мај 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат 

— за беспримерен хероизам и за извонредни 
јуначки подвизи во борбата против непријателот 
што служат како особен пример на јунаштвом, а 
по повод триесетгодишнината на победата над 
фашизмот 

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

1. Краишка пролетерска народноослободителна 
ударна бригада. 

Бр. 77 
15 мај 1975 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

662. Одлука за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за увоз на 
стоки за лична потрошувачка од опреде-
лени земји во 1975 година — — — — 1293 

663. Одлука за условите за давање потрошу-
вачки кредити на лицата што претрпеле 
штета од поплави на териториите на оп-
ределени општини во Социјалистичка 
Република Србија — — — — — — 1294 

664. Деловник на Сојузниот извршен совет — 1291 
665. Правилник за стручната подготовка, стру-

чните испити, дозволете за работа и рабо-
тите што може да ги1' врши екипажот на 
воздухоплов, падобранецот персонал, 
наставниците и инструкторите по летање 
и падобранство — — — — — — — 1310 

666. Правилник за образецот на легитимаци-
јата на инспектор за безбедност на воз-
душната пловидба — — — — — — 1325 

667. Решение за дополнение на Решението за 
одредување на местата во кои може да се 
врши здравствен преглед на животни 
намирници и на предмети од општа упо-
треба што се увезуваат — — — — — 1326 

668. Општествен договор за условите и начи-
нот на вршење на надворешнотрговски 
промет на производи од областа на слат-
ководното рибарство — — — — — 1326 

669. Општествен договор за начинот и усло-
вите за извоз на хмељ и на преработки 
од хмељ — — — — — — — — — 1327 

Одликувања — — — — — — — — — 1329 

Меѓународни договори — — — — — — 773 
Издавач: Новинска установа Службен лист иа СФРЈ, Белград. Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226 

— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — 
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа вр. 17 


