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264. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 
на уредбите од Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за сто-пан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКОТО ПОСЛУВАЊЕ 

Во Уредбата за надворешнотрговското поодува-
ње („Службен! лист на ФНРЈ", бр. 54/63, 16/54 и 20/54) 
се вршат измени и дополненија, така што нејзиниот 
пречистен текст да гласи: 

УРЕДБА 
за надворешнотрговското работење 

I. Основни одредби 
Член 1 

Со надворешнотрговско работење можат да се 
занимаваат домашните столакс п организации што 
се запишани во надворешнотрговскиот регистар на 
стопанските организации. 

Стопанските организа-ции можат да се занима-
ваат само со оние видови надворешнотрговски работи 
за кои се запишани во надворешнотрговскиот реги-
стар. 

Член 2 
Како надворешнотрговски работи во смисла на 

оваа уредба се сметаат: вршењето на извоз и увоз 
на стоки, застапување странски фирми, меѓународна 
шпедиции меѓународен тра-нспорт на стоки (патен, 
речен, поморски, воздушен) меѓународнотрговско по-
средување, контрола на квалитетот на стоките па 
догозор, изведба на инвестициони работи во стран-
ство, туристички работи со странство и вршење 
други услуги во прометот на стоките со странство. 

Како инвестициони работи во странство во сми-
сла на претходниот став се сметаат: градежните ра-
боти, работи на изградба проекти за градење објекти 
во странство и надзор над изведбата на работите во 
странство по сопствен или туѓ -проект — ако проек-
тантот презема обврски спрема странскиот договорач, 
уградување постројки во инвестиционите објекти во 
странство сврзано со испорачка на постројки, 'мон-
тажа и демонтажи во странство, геолошки, консоли-
дациони и! други слични работи во странство, како и 
ваѓање потонати објекти и товари во странски води. 

Член 3 
Запишувањето на стопанските организации во 

надворешнотрговскиот регистар се врши врз основа 
на решениз од Управата за надворешна трговија. 

,Член 4 
Надворешнотрговскиот регистар го води Упра-

^-Јф! да надворешна трговија. 
Надворешнотрговскиот регистар е јавен. 

IX. Запишување во надворешнотрговскиот регистар 
Член 5 

За запишување во надворешнотрговскиот реги-
стар стопанската организација мора да ги исполнува 
следниве услови: 

1) надворешнотрговски^ работи кои стопанската 
организација има намерение да ги врши и' одгова-
раат на стопанската дејност што е предмет на неј-
зиното работење; 

2) во поглед на организацијата, снабденоста 
со технички средства и со уреди осигуруваат трајно 
и редовно вршење на надворешнотрговското работе-
њ-е што му одговара на карактерот и квалитетот на 
производите; 

3) раководните службеници што работат на на-
дворешнотрговските работи да имаат стручни ква-
лификации за вршење на тие работи и потребна 
пракса, како и да располагаат со други стручни 
кадрови потребни за вршење на комерцијални, тех-
нички, финансиско-девизни и правни работи; 

4) кредитно да е способна; 
5) во својот резервен фонд постојано да има на 

располагање средства до определен износ; 
6) да положила при Народната банка на ФНРЈ. 

од своите средства на самостојно располагање, од-
носно од средствата што за таа цел и' ги ставил 
на) располагање оснивачот, определен износ на име 
кауција за вршење надворешнотрговски работи; 

7) да ги исполнува условите пре^зидели со од-
делни прописи за поодделни надворешнотрговски 
струки. 

Стручните квалификации на службениците од 
точ. 3 ги определува Сојузната надворешнотрговска 
комора во согласност со Управата за надворешна 
трговија. 

Висината на износите од точ. 5 и 6 за поодделни 
видови надворешнотрговски работи ја определува 
Сојузниот извршен совет по предлог од Сојузната 
надворешнотрговска комора. За работите на извоз 
и увоз што ги вршат трговските претпријатија, заед-
ниците и задругите овие износи се определуваат по 
поодделни надворешнотрговски струки. 

Сојузниот извршен совет може, по предлог од 
Управата за надворешна трговија, да пропише и 
други одделни услови за вршење оиределени надво-
решнотрговски работи или за вршеше надворешно-
трговски работи на определени подрачја. 

Член 6 
Со молбата за запишување во надворешнотргов-

скиот регистар стопанската организација мора да 
приложи: 

1. извод од регистарот на окружниот стопански 
суд во кој е) запишана; 

2. мислење од републичкиот државен секретари-
јат за работи на народното стопанство и на Соју-
зната надворешнотрговска комора во поглед на 

условите) од те I. 2 и) 3 на претходниот член; 
3. уверение од Народната банка на ФНРЈ за кре-

дитната способност; 
4. потврда ед Народната бај-ка на ФНРЈ дека 

има определен износ во својот резерва фонд; 
5. потврда од Народната банка на ФНРЈ дека 

положила на име кауција определен износ; 
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6. потврда дека ги исполнува) условите предви-
дени со одделни прописи за поодделни надворешно-
трговски струки, што ја издава органот определен 
со тие прописи. 

Покрај тоа стопанската организација е должна 
да поднесе мислење од Сојузната надворешно-
трговска комора, а заедниците на производителите 
организации и мислење од соодветната сојузна ко-
мора на производители-те, за економската оправда-
ност на вршењето на односните надворешнотрговски 
работи. Ова мислење го издава комората врз основа 
на заклучокот од пленумот на стручната секција 
односно на заклучокот на управниот одбор на сек-
цијата,донесен со овластени^ од пленумот на секци-
јата или стручното здружение, ако во комората не 
постои секција за односната гранка. Управата за 
надворешна трговија може да бара мислење од со-
одветната сојузна комора на производителите за 
економската оправданост за вршење надворешнотр-
говски работи и за други стопански организации. 

Член 7 
Управата за на-дворешна' трговија ќе изврши за-

пишување во надворешнотрговскиот регистар ако 
'стопанската организација со документите од чл. 6 
ст. 1 докажала дека ги исполнува условите од чл. 5 
на оваа уредба. 

Управата за надворешна трговија може да го 
-одбие запишувањето на стопанската организација 
што ги поделела документите за исполнување на 
условите од чл. 6 ст. 1 на оваа уредба ако најде 
дека не постои економска оправданост стопанската 
-организација да врши надворешнотрговски работи 
чиешто запишување се бара. 

Член 8 
При запишувањето на производните организа-

' шии за вршење работи н,а извоз на артикли од соп-
ствено производство, Управата за надворешна трго-
вија ќе ја цени економската оправданост за запи-
шување, туку е должна таквото з-апишување да го 
изврши ако производителната организација ги 
исполнува другите услови од чл. 5 ст. 1 на оваа 
у-редба. 

Управата за надворешна трговија може да го 
одбие запишувањето на производителска орга-
низација за вршење работи на увоз само ако уста-
нови дека количините и видовите стоки што и' се 
потребни на стопанската организација од увозот не 
то правдаат кезјиното самостојно истапување на 
странски пазар. 

Член 9 
Установите со самостојно финансирање што се 

зани.маваат со производство и промет на стоки мо-
жат да бидат запишани во надворешнотрговскиот 
регистар ако ги исполнуваат условите од чл. 5 наЈ 
ог.на уредба и ако постои економска' оправданост 
самостојно да вршат определени надворешнотргов-
ски работи. 

Член 10 
Во надворешнотрговскиот регистар можат да се 

запишат и извозни, увозни или извозно-увозн,и за-
едници што ги осниваат производителните органи-
зации и задруги со цел на вршење работи на извоз 
и увоз на стоки, како и заедниците на претпријати-
јата за вршење инвестициони работи во странство. 

За запишувале на заедниците за вршење работи 
на извоз и увоз во надворешнотрговскиот регистар, 
како и за нивно работење, важат одредбите што се 
применуваат на трговските претпријатија. Со исклу-
чок:, за-едниците се запишуваат во надворешнотр-
говскиот регистар пред нивното запишување во ре-
гистарот кај окружниот стопански суд. 

Член 11 
Управата за надворешна трговија ќе го одложи 

запишувањето во надворешнотрговскиот регистар 
ако стопанската организација има иста или слична 
фирма со стопанска организација што е веќе за-
пишала во регистарот, така што поради тоа 
може да стане забуна во работењето со странство. 

Во таков случај Управата за надворешна трговија 
ќе ја повика стопанската организација што бара 
запишување претходно со спор кај окружниот сто-
пански суд да го расправи своето право на пре-
димство на фирма. (чл. 48 од Уредбата за оснивање 
претпријатија и дуќани). 

Член 12 
Надворешнотргов.скиот регистар содржи следни: 

додатоци: 
1) фирма (име) и седиште на стопанската орга-

низација; 
2) вид на надворешнотрговската работи што ќе 

ги врши стопанската организација; 
3) начин за вршење на надворешнотрговското 

работи (во свое име и за своја сметка, во свое име 
и за сметка на комитентот или во име и за сметка на 
комитентот); 

4) деловни и погонски единици во странство и 
видови работи што вршат; 

5) имиња на лицата што се овластени да ја 
потпишуваат фирмата по надворешнотрговски!^ 
работи. 

Со надворешнотрговскиот регистар се води збир-
ка на исправи, која ги содржи документите врз 
основа на кои е извршено запишувањето во реги-
старот. 

Член 13 
Стопанските организации се должни секоја из-

мена на податоците внесени во надворешнотргов-
скиот регистар да и' ја пријават на Управата за 
надворешна трговија во срок од 15 дена по стану-
вањето на измената. 

Со пријавата за запишување на измената се 
приложува и исправата врз основа н,а -која; станала 
измената. 

Член 14 
По извршената регистрација Управата за надво-

решен тр-говија' и' издава на стопанската организа-
ција уверение за извршеното запишување во надво-
решнотрговскиот регистар. 

Член 15 
Секое запишување во надворешнотрговскиот ре -

гистар се објавува во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Објавувањето го врши Управата! за надворешна тр-
говија за сметка на стопанската организација. 

Член: 16 
Против решението на Управата за надворешн,а 

трговија со кое се одбива запишувањето, стопан-
ската организација има право на жа-лба до Сојузниот 
извршен совет во срок од 15 дена по приемот на 
решението. 

III. Одделни одредби за работењето 
Член 17 

Стопанските организации што се запишани во 
надворешнотрговскиот регистар за вршење опреде-
лени надворешнотрговски работи, можат на целата 
територија на Југославија да оснива ат св,ои деловни 
единици за. вршење надворешнотрговски работи за 
кои се запишани во надвореш,нотрговскиот реги-
стар. 

Поблиски прописи за примена на одредбите од 
претходниот став донесува, по потреба, сојузниот 
Државен секретар за работи на народното стопан-
ство. 

Член 18 
Стопа-нските организации што се запишани во 

надворешнотрговскиот регистар не можат на работ-
ните места на кои се вршат надворешнотрговски ра-
боти; да земаат на работа лица што биле осудени за 
кривичните дела: 

1) против народот и државата (главата десета 
од Кривичниот законик); 

2) против) народното стопанство, освен за делата 
од чл. 219, 220, 230, 236—241 и 243—248 од Кривичниот 
законик (главата деветнаеста на Кривичниот за-
коник); 

3) против општествениот и приватниот имаат, со 
исклучок за'дел.ата од уш, 266, 257 и 2)64 од Кри-
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вичниот законик (глава дваесетта од Кривичниот 
законик); 

4) против службената должност (главата два-
есет и четврта од Кривичниот законик). 

Одредбите од претходниот став не се однесуваат 
до лицата што биле условно казнети или осудени на 
парична казна помала од 40.000 динари. 

Лицата од ст. 1 не можат да бидат земени на ра-
бота н,а работни места на кои се вршат надворешно-
трговски работи, до нивната рехабилитација или 
додека, не ќе настапи некој друг случај кој според 
прописите што важат има дејство на рехабилита-
ција. 

Стопанските организации што се запишани во 
надворешнотрговскиот регистар не можат на работ-
ните места на кои се вршат надворешнотрговски 
работи да земаат на работа ни лица што биле осу-
дени на парична казна поголема од 40.000 динари за 
стопан ски престап врз основа на прописите за де-
визното и надворешнотрговското работена. 

Лицата од претходниот став не можат да бидат 
земени на работа на надворешнотрговски работи 
три години, сметајќи од денот на извршувањето на 
казната. 

Член 19 
Стопанските организации што вршат надворе-

шнотрговски дејствија должни се да водат одделен 
контролите на склучените дејствија со странство. 

Управата за надворешна трговија пропишува кои 
податоци ќе се внесуваат во контролникот, како и 
начин за водење на контролникот. 

Член 20 
Управата за надворешна трговија може да опре-

дели стопанските организации да се должни да во-
дат одделни книги за своето надворешнотрговско 
работење. 

IV. Извоз и увоз 
Член 21 

Секоја стопанска организација што е запишана 
во надворешнотрговскиот регистар за вршење работи 
на извоз и увоз може без одделна дозвола да врши 
извоз и увоз на артиклите за кои е запишана во 
регистарот. 

Член 22 
Производните организации што се запишани во 

надворешнотрговскиот регистар за вршење работи 
на извоз на стоки што производат, можат да вршат 
работи на извоз на стоките што ги произведат и 
работи на увоз на репродукциони материјали и опре-
ма што се потребни за сопствено производство, а 
за кои се регистрирани според општите прописи. 
Во случај на сомнение кои стоки влегуваат во ре-
Јг:родукционите материјали и опрема, објаснение дава 
сојузната комора на производителите. 

Производната организација што е запишана во 
надворешнотрговскиот регистар, може врз основа на 
договор со друга производна организација, а за 
сметка на таа организација, да врши извоз на стоки 
кои го дополнуваат асортиманот на нејзините стоки 
и извоз на други сродни! стоки. Во случај на сомне-
ние кои стоки се сметаат како дополнение на асор-
тиманот или како сродни стоки, објасненија даваат 
спогодбено Сојузната надворешнотрговска комора и 
соодветната комора на производителите. 

Производната организација запишана во надво-
решнотрговскиот регистар може при купување во 
странство основни суровини за сопствени потреби, 
да увезе такви суровини и за друга истовидна сто-
панска организација. Ваквиот увоз се врши врз 
основа на договорот што го одобрува Управата за 
надворешна трговија. 

Член 23 
Трговските претпријатија, задругите и заедни-

ците можат да вршат работи на извозот и! увозот во 
оние надворешнотрговски струки за кои ги исполну-
ваат пропишаните услови и за кои се упишани во 
надворешнотрговскиот регистар 

Надворешнотрговските струки, како и артиклите 
што ги опфаќа поодделна надворешнотрговска стру-
ка, ги определува Сојузната надворешнотрговска 
комора со согласност од Управата за надворешна 
трговија. 

Член. 24 
Заедниците на претпријатијата за вршење рабо-

ти на извоз и увоз можат да в-ршат извоз ш увоз на 
стоки само за сметка на членовите на заедницата. 

Член 25 
Претпријатието што е запишано во надворешно-

трговскиот регистар за вршење работи на извоз и 
увоз на опојни дроги, мора овие работи да ги врши 
сообразно одредбите од меѓународните конвенции 
што ги ратификува Федеративна Народна Репу-
блика Југославија. 

Претпријатието од претходниот став е должно 
за секоја склучена работа да прибави и одделно 
одобрение од Управата за надворешна трговија. 

Член 26 
Управата за надворешна трговија може на сто-

панските организации да им издаде одделно одобре-
ние за извршување на едно или повеќе дејствија на 
меѓународно трговско посредување. 

Одобрението од претходниот став мора да се 
прибави пред склучувањето на дејствието. 

Член 27 
На производна организација што не е запишана 

во надворешнотрговскиот регистар за вршење рабо-
ти на извоз и увоз Управата за надворешна трго-
вија може да и издаде одделно одобрение за извр-
шување на поед-инечен -извоз на стоки од соп.стве-
ното производство или поединечен увоз на стоки за 
сопственото производство, и тоа само на репродук-
циони материјали и опрема. 

Одобрението од претходниот став мора да се 
прибави пред склучувањето на дејствието. 

Член 28 
Увоз на стоки (на опрема, материјали и други 

п-роизводи) за сопствени потреби, како и извоз на 
стоки од сопственото производство, можат да вршат 
и општествените организации и установи со одделно 
одобрение од Управата за надворешна трговија. 

Член 29 
Управата за надворешна трговија може на прет-

пријатието кое во рамките, на надворешнотргов-
ските струки за кои е запишано во надво-решнотр-
говскиот регистар врши увоз на комплетни уреди л 
постројки, да му издаде одделно одобрение за вр-
шења на увоз V на оние стоки што не се опфатени 
со надвор-ешнотрговските струки за кои претприја-
тието е запишано во надворешнотрговскиот регистар.' 

Со барањето за издавање на одобрението од прет-
ходниот став претпријатието е должно да поднесе 
мислење од Сојузната надворешнотрговска комора 
и од Сојузната индустриска комора. 

Член 30 
Склучување компензациони работи се регулира 

со одделни сојузни прописи на Сојузниот извршен 
совет, 

Член 31 
Сојузната надворешнотрговска комора може 

за поодделни производи предопределени за извоз 
за кои не се протишани југословенски стандарди, да 
определи минимален квалитет, како и начин за па-
кување на стоките предопределени за извоз. 

Член 32 
Сојузниот извршен совет може да определи за 

поодделни производи нивниот извоз и увоз да се 
врши преку јавно наддавање. 

Член 33 
Сојузната надворешнотрговска комора ќе опре-

дели кои производи наменети за извоз мораат да 
бидат снабдени со ознака за квалитетот и потеклото 
на стоките наменети за извоз. 
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Член, 34 
За да се оствари определена економска политика 

предвидена со сојузниот стопански план, Сојузниот 
извршен совет може: 

1) да определи потполна или деломична забрана 
на извоз односно увоз на поодделни производи или 
^а определи одделни услови за извоз односно увоз 
на поодделни производи; 

2) да ја определува количината или висината на 
вредноста на поодделни производи што се должни 
определени претпријатија да ги извезат, како и сро-
кот до кој извозот мора да се изврши; 

3) да презема и други мерки со цел за регули-
рање и контрола на стоковниот промет со странство. 

V. Застапување странски фирми 
Член! 35 

Како работи на застапништво на странски фир-
дан! се смета: 

ѓ 1) вршењето од името и за сметка на странска 
-фирма работи што му претходат на склучувањето 
на договорот за купувачка или продажба на стоки 
или договорот за услуга, како и работи што се одне-
суваат до извршувањето на тие договори (посре-
дување); 

2) вршењето од името и за сметка на странска 
фирма работи на посредување со право на склучу-
вање договор за купувачка или продажба на стоки 
или договор за вршена услуги (трговско застапни-
штво); 

3) вршењето на работи на трговско застапни-
штво со вршење сервисна служба, технички и дру-
ти услуги (трговско-техничко застапништво); 

4) продажбата на стоки што од, странска фирма 
се доверени во консигнација (консигнациони скла-
дишта). 

Член 36 
Стопанските организации што се запишани во 

надворешнотрговскиот регистар за вршење работи 
на застапување странски фирми мораат со секоја 
странска фирма да склучат договор за застапништво 
односно консигнација. Овој договор го одобрува 
Управата за надворешна трговија. 

Стопанските организации од претходниот став 
можат и без одобрен договор да вршат поодделни 
работи на застапништво за странска фирма со која 
водат (преговори за склучување договор за застапни-
штво, ако водењето н-а договорите и' го пријават на 
Управата за надворешна трговија и ако Управата 
за надворешна трговија го одобри вршењето на ра-
ботите на застапништвото на овој начин. Работите 
на застапништвото во вакви случаи можат да се 
вршат најмногу шест месеци, сметајќи од денот на 
поднесувањето на пријавата. 

Член 37 
Стопанските организации што се запишани во 

надворешнотрговскиот регистар за вршење застап-
нички работи, можат да вршат увоз на стоки што 
им се доверени од страна на застапуваната странска 
фирма во консигнација (за склад) заради продажба, 
и без одделно запишување во надворешнотрговскиот 
регистар за вршење работи на увоз, ако склучениот 
договор за консигнација (застапништво) е одобрен 
од Управата за надворешна трговија. 

Член 38 
дговорот со кој домашна стопанска организација 

И' доверува вршење работи на застапништво или 
консигнација на некоја странска фирма, п одлежува 
на одобруваше од Управата за надворешна трговија. 

VI. Бришење од надворешнотрговскиот регистар 
Член 39 

Стопанската организација мож^ да биде бришана 
од надворешнотрговскиот регистар врз основа на 
пресуда од судот на честа на Сојузната надворешно-
трговска комора или пресуда на надлежниот сто-
пански суд. 

Член 40 
' Судот на честа на Сојузната надворешнотрговска 

комора со своја пресуда ќе определи бришење на 
сто-панска организација од надворешнотрговскиот 
регистар ако за стопанската организација утврди: 

1) дека повеќе не исполнува некој од условите 
пропишани за запишување во надворешнотрговскиот 
регистар; 

2) дека врши надворешно трговски работи за 
чиешто вршење не е запишана во надворешно тр-
говскиот регистар; 

3) дека нелојално истапува во св^зто работење 
(нелојален натпревар); 

4) дека со својата постапка — работење и' сто-
рила штета на општествената заедница или на 
угледот на земјава во странство; 

5) дека не се придржува кон задолжителните 
заклучоци и договори постигнати во рамките на 
Сојузната надворешнотрговска комора, донесени врз 
основа на нејзините статути. 

Во полесни случаи од претходниот став судот на 
честа може, наместо бришење од надворешнотргов-
скиот регистар, да изрекне времено бришење или 
трајна односно времена забрана да се вршат поо^ 
дделни надворешнотрговски работи или да се врши 
извоз и увоз во поодделни надворешнотрговски стру-
ки односно на поодделни артикли, или да забрани 
извоз односно увоз за (поодделни подрачја (пазари). 

Член 41 
Тужба до судот на честа за бришење на стопан-

ска организација од надворешнотрговскиот регистар 
можат да подадат: Управата за надворешна трговија 
и другите заинтересирани државни органи, комо-
рите, како и секоја стопанска организација. 

Член 42 
При донесувањето на решението судот на честа 

е должен, да се придржува за одредбите од законот 
и за другите прописи, узанси и трговски обичаи, 
како и за решенијата на органите на комората со 
кои се установуваат правилата за надворешнотргов-
ското работење. 

Член 43 
Против пресудата од судот на честа стопан-

ската организација може да му подаде жалба на; 
Врховниот стопански суд во срок од 15 дена по 
приемот на пресудата. 

Член 44 
Врз основа на правосилната пресуда од судот на 

честа Управата за надворешна трговија ќе изврши 
бришење на стопанската организација од надворе^ 
шнотрговскиот регистар. 

Управата за надворешна трговија во особено те-
ш,ки случаи на повреди, од чл. 40, ако поради ната-
мошното работење на стопа,нската организација би 
можела да настапи позначителна штета за опште-
ствената заедница, може на стопанската организа-
ција против која е поднесена тужба за бришење од 
надворешнотрговскиот регистар да и' забрани врше-
на на надворешнотрговско работење до донесува-
њето на правосилна пресуда од судот на честа. 

Член 45 
Во пресудата со која се изрекнува бришењето 

на стопанската организација од надворешнотргов-
скиот регистар судот на честа ќе реши дали на сто-
панската организација ќе и пропадне кауцијата 
положена во смисла еа чл. 5 точ. 6 од оваа уредба. 
Судот на честа одлучува дали на стопанската орга-. 
низација ќе и' пропадна целата положена кауција 
или само дел од оваа кауц.ија. 

Износите на пропаднатата' кауција ќе се внесат 
во Фондот за унапредување на надворешната тр-. 
тови ја. 

Ако на стопанската организација и' е само за-
брането вршење на надворешнотрговски работи или 
извоз и во поодделни надворешнотрговски 
струки или на поодделни артикли, должна е во 
срок од 30 дена да положи нова кауција односно дед̂  
од кауција. 
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VII. Казнени мерки 
Член 46 

Стопанската организација ќе се казни за стопан-
ски прекршок: 

1) ако врши надворешнотрговски работи а не е 
запишана во надворешнотрговскиот регистар, или 
ако врши надворешнотрговски работи за чие врше-
ње не е запишана во надворешнотрговскиот регистар 
а нема одделно одобрение за извршување по оддел-и а 
надворешнотрговска работа; 

2)" ако работите на ИЗЕОЗ И увоз на опојни дроги 
ги врши спротивно на одредбите на чл. 25 на оваа 
уредба; 

3) ако по престанокот на некоЈ од условите врз 
основа на кој е запишана во надворешнотрговскиот 
регистар, не ќе го пријави престанокот на условот 
и продолжи да врши надворешнотрговски работи; 

4) ако извезе или увезе стоки чиј извоз односно 
увоз е забранет или не се придржува кон одделните 
услови определени за извоз односно увоз на поо-
дделни производи (чл. 34 точ. 1); 

5) ако не извезе во странство или не извезе во 
определен срок стоки што е должна да ги извезе 
според решението од надлежниот државен орган (чл. 
34 точ. 2); 

6) ако во своето работење не ое придржува за 
мерките што ги определил Сојузниот извршен совет 
врз основа на чл. 34 точ. 3 од оваа уредба; 

7) ако по нејзин налог или по налог издаден со 
нејзино знаење, ќе и' стасаат стоки на граничната 
станица (царинарница), а тој вид стоки не е запишан: 
во надворешнотрговскиот регистар, односно нема 
одделно одобрение за извоз или увоз на тие стоки; 

8) ако врши работи на застапништво (консигна-
ција) на странски фирми без писмен договор за 
застапништво (консигнација), или ако писмениот 
договор не ќе и' го поднесе на одобрение на Упра-
вата за надворешна трговија; 

9) ако работите на застапништво од странски 
фирми ги врши спротивно на одредбите од чл. 36 и 
37 од оваа уредба; 

10) ако и' довери вршење на работи на за-
стапништво (консигнација) на некоја странска фирма 
без одобрен договор (чл. 38); 

11) ако извози стоки за кои е пропишана ознака 
за квалитетот и потеклото без оваа ознака, ако не 
е поинаку определено со договорот меѓу странките; 

12) ако (изврши поединечен извоз и поединечен 
увоз на стоки односно поодделно дејствие на меѓу-
народно трговско посредување спротивно на одред-
бата од чл. 26 на оваа уредба. 

13) ако не ги изврши обврските преземени на 
јавно наддавање! (чл. 32); 

14) ако склучи компензационо дејствие спро-
тивно на прописите што постојат (чл. 30); 

15) ако во пропишаниот срок: не ја пријави 
измената на податоците внесени во надворешнотр-
говскиот регистар (чл. 13); 

16) ако не води или нередно го води: контролни-
кот на склучените дејствија и другите деловни книги 
(чл. 19 и 20); 

17) ако не се придржува за минималниот квали-
тет и за начинот на пакувањето на стоките опреде-
лени врз основа на чл. 31 и 33 од оваа уредба; 

18) ако на работното место на кое се вршат на-
дворешнотрговски работи земе на работа лице спро-
тивно на чл. 18 од оваа уредба. 

Член 47 
За дејствијата од претходниот член стопанската 

организација ќе се казни, и тоа: 
1) за дејствијата од точ. 1, 2, 4, 6 и 14 со парична 

казна до 5,000.000 динари; 
2) за дејствијата од точ. 3, 5, 8, 9 и 10 со парична 

казна до З,ООО.ООО динари; 
3) за дејствијата од точ. 7, 13 и 18 со парична 

жазна до 2,000.000 динари; 

4) за дејствијата од точ. 11, 12, 15, 16 и 17 со 
парична казна до 1,000.000 динари. 

Ако со некое од дејствијата од претходниот член 
се предизвикани особено тешки последици, стопан-
ската организација може да се казни најмногу со 
двоен износ на паричната казна предвидена за 
такво дејствие во претходниот став. 

За дејствијата од претходниот член ќе се казни 
и одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна до 50.000 динари. 

Член 48 
Во случаите од чл. 46 вишиот стопански суд мо-

же, покрај паричната казна, да изрекне и бришење 
на стопанската организација од надворешнотргов-
скиот регистар според одредбата од чл. 40, како и 
пропаѓање на кауцијата според одредбата од чл. 45 
ст. 1 од оваа уредба. 

Член 49 
Со парична казна до 2,000.000 динари ќе се казни, 

за стопански престап и установата со самостојно фи-
нансирање ако спротивно на одредбите од оваа 
уредба врши извоз или увоз на стоки. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
одговорното лице во установата со самостојно фи-
нансирање со парична казна до 50.ООО динари. 

Член 50 
Со парична казна од чл. 47 ќе се казни за 

прекршок општествената организација ако стори 
некое од дејствијата од чл. 46 на оваа уредба. 

За дејствието од чл. 46 на овѓаа уредба ќе се 
казни и одговорното лице во општествената орга-
низација со парична казна до 50.000 динари. 

Член 51 
Со паричка казна до 5.000 динари ќе се казлц 

за прекршок граѓанско лице кое спротивно на 
прописите ќе изврши некоја од надворешнотргов-
ското работи предвидени во чл. 2 од оваа уредба, ако. 
извршеното дејствие не претставува кривично дело.' 

Од граѓанското лице кое со повреда на одред-
бите од оваа уредба ќе прибави имотна корист ќе 
се одземе целиот износ на така прибавената корист. 

Член 52 
Лицето во стопанска организација кое без зна-% 

ење на стопанската организација ќе прими необи-
ч е н подарок или пари од странски со договорувач 
ќе се казни за прекршокот со парична казна до пе-
торниот износ на вредноста на примениот подарок 
сметајќи по цените на внатрешниот пазар односно 
со петорен износ на вредноста на примените таги. 

Член 53 
Со паричната казна изрекната за стопански пре-

кршоци и престапи од чл. 46—51 од оваа уредба, мо^ 
же да се изрекне и мерката за одземање на предме-
тот што е употребен за извршување на стопанскиот 
престап односно прекршок или е прибавен или ста-
нал со извршување на стопанскиот престап односно 
прекршокот. 

Член 54 
Од стопанската организација и од установата 

со самостојно финансирање која со дејствието сто-
рено спротивно на одредбите од оваа уредба приба-
ви ла за себеси имотна корист, ќе се одземе цело-
купниот износ на така прибавената корист. 

Член 55 
За стопанските престапи од чл. 46 и 49 од оваа 

уредба суди во прв степен вишиот стопански суд 
на чијашто територија се наоѓа седишт-ето на сто-
панската организација односно на установата со са-
мостојно финансирање, а извидите ги води девизната 
инспекција. 
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Постапката по стопанските престапи од оваа 
уредба се води според одредбите од Законот за сто-
панските судови. 

Ако со одредбите од оваа уредба и со Законот 
за стопанските судови не е поинаку определено, на 
стопанските престапи и на постапката што се води 
по тие престапи согласно ќе се применуваат одред-
бите од главата X на Уредбата за управување со 
основните средства на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/(53, 25/54, 32/54 и 
,7/5-5) освен членовите 70, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 81 и, 82. 

Член 56 
За прекршоците од чл, 50—52 постапка води де-

визната инспекција, а решение за казните донесува 
во прв степен директорот на Управата за надворе-
шна трговија. 

Против решението од директорот на Управата 
за надворешна трговија може да се подаде жалба до 
Сојузниот извршен совет во срок од 15 дена по 
приемот на решението, 

Член 57 
Приходите од паричните казни изрекнати поради 

престапите и прекршоците од оваа уредба, како 
и имотната' корист одземена врз основа на чл. 51 
ст. 2, 53 и 54 од оваа уредба, се уплатуваат во 
сојузниот буџет. 

Член 58 
Во поглед на застареноста на правата за гонење 

,за стопанските престапи и прекршоци од оваа уред-
,ба и одземањето на имотната корист, како и заста-

! (реноста за извршување на паричните казни и мерки 
' ва одземање на имотната корист, ќе се применуваат' 
одредбите од чл. 17 на Законот за регулирање на 
платниот промет со странство (Девизен закон). 

VIII. Преодни и завршни одредби 
Член 59 

Стопанските организации кои врз основа на од-
редбите од Наредбата за условите за вршење тури-

. етички работи во странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/53) се регистрирани кај републичкиот 
државен секретаријат за. стопанство, должни се нај-
доцна до 1 септември 1955 година да поднесат до 
Управата, за надворешна трговија пријава со сите 
пропишани документи за запишување во надворе-
шнотрговскиот регистар. 

Стопанските организации од претходниот став 
кои во предвидениот срок не ќе поднесат пријава 
до Управата за надворешна трговија, губат право за 
вршењ-е надворешнотрговски работи. 

Џротив решението од Управата за надворешна 
трговија со кое се одбива запишувањето во надво-
решнотрговскиот регистар, стопанската организа-
ција од ст. 1 може да подаде жалба според одред-
бите од оваа уредба, 

Сите надворешнотрговски дејствија што ги 
склучиле стопанските организации од ст. 1 до денот 
на донесувањето на решенијата од Управата за 
надворешна трговија, со кои се одбива запишува-
њето во надворешнотрговскиот регистар, можат да 
се завршат и по ова време. 

Член 60 
Управата за надворешна трговија ќе определи 

срок во кој стопанските организации, што според 
досегашните прописи се запишани во надворешно-
трговскиот регистар, ќе бидат должни својата ор-
ганизација и работењето да ги сообразат кон одред-
бите од оваа уредба. 

Стопанските организации се должни во срокот 
определен во смисла на претходниот став да ги 
поднесат до Управата за надворешна трговија до-
кументите од чл. 6 за исполнувањето на условите 
од чл. 5 од оваа уредба. 

Ако стопанската организација во определениот 
ерен: не ги поднесе документите од чл. 6 на оваа 
уредба, или ги поднесе а Угг^т^та надворешна. 

трговија најде дека не постои економска оправда-
ност стопанската организација и понатаму да врши 
надворешнотрговска дејност, Управата за надворе-
шна трговија ќе донесе решение за бришење на 
таква стопанска организација од надворешнотргов-
скиот реги-стар. 

Против решението на Управата за надворешна 
трговија од претход.ниот став стопанската организа-
ција има право на жалба до Сојузниот извршен 
совет во срок од 15 дена по приемот на решението. 

Член 61 
До донесувањето на поблиски прописи заедни-

ците за извоз, увоз и извоз и увоз ќе се осниваат 
според прописите што важат (Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за здружување на 
стопанските организации — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/54). 

Извозното и увозното биро се смета како комер-
цијално-административна организација на заедни-
цата. 

Со заедницата и со бирото управува управниот 
одбор на заедницата. 

Член 62 
Заеднициве од претходниот член се издржуваат 

од придонесот на членовите и од провизијата што е 
договорена со членовите на заедницата. 

Расподелбата на вкупниот приход на заедницата 
се регулира со одделни прописи на Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 63 
До донесувањето на законот за коморите реша-

ва за бришењето од надворешнотрговскиот регистар 
во смисла на чл. 40 од оваа уредба одделен совет на 
судот на честа на Сојузната надворешнотрговска 
комора. 

Постојаниот претседател на советот го именува 
Сојузната надворешнотрговска комора во согласност 
со Сојузниот извршен со-вет од редот на лицата со 
правна спрема. 

Претседателот на сов-етот ги определува другите 
два члена на советот од списокот на повремените 
членови на советот. Списокот на повремените чле-
нови на советот го утврдува Сојузната надворешно-
трговска комора во согласност со Сојузниот извршен 
сов^т. За повремени членови на советот можат да 
бидат определени само лица со комерцијална, тех-
ничка или правна спрема. 

Член 64 
Дозволите за вршење работи на застапништво 

и претставништво на странски фирми на територи-
јата на Југославија издадени врз основа на досе-
гашните прописи, остануваат во сила до донесува-
њето на решението за нивното ставање вон сила 
од страна на Управата, за надворешна трговија. 

Член 65 
Против решенијата на државните органи доне-

сени во вршењето на правото на надзор според од-
редбите од оваа уредба, не може да се води упра-
вен спор. 

Член 66 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Наредбата за условите за вршење 
туристички работи со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 1/63), како и другите прописи што се во 
спротивност со одредбите на оваа уредба. 

Член 67 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ"! 
Сојузен извршен совет4 

Рп. бр. 178 
7 јуни 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јоска Броз-Тито, с. р. 
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265. 

Врз о,снова на ст. 2, оддед 1, глава XXVI, од 
Сојузниот општествен план за 1955 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИТЕ НА 
ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ СТОКИ ПО ПРУ-

ГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. Во одделот I од Одлуката за измените на та-

рифата за превезеше стоки на југословенските же-
лезници '(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 40^53), 
точката 4) се менува и гласи: 

„4) За пратките на млеко во орав, бутер и ра-
стителни масла од американската помош, наменети 
за школите, здравствените и социјални установи, 
што од морските луки или складишта ќе се (пра-
ќаат од страна на овластеното претпријатие „Југо-
санитарија", Загреб, на трошок на народните од-
бери, до сите станици, со примена на ставовите од 
VI тарифен разред." 

2. Оваа одлука влегув,а во сила со денот на обја-
вувањето во ,,Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. ат. бр. 172 
4 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

266. 
Врз основа на одделот 3, глава XXV, од Соју-

зниот општествен план за 1955 година, а во врска со 
чл. 32 од Уредбата за организадајата и работењето 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. 1 под 4) од Одлуката за 
овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојузни-
от извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совета донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОСТАПКА СО ОПРЕМАТА ШТО СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЈА УВЕЗУВААТ ПОСЛЕ 

ЗАВРШЕНИТЕ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 
1. Стопанските организации што по завршето-

кот на работите или ио укинувањето на претставни-
штва во странство увезуваат опрема или материјал 
кој поради обавувањето на таа работа го набавиле 
во странство, должни се да извршат пресметување 
на разликата на цените според прописите и коефи-
циентите кои важат на денот на увозот. 

2. Пресметувањето на (разликата во цените при 
увозот по! претходната точка ќе се врши врз набав-
ната вредност франко југословенска граница нама-
лена за процентот на истрошеноста на таа стока. 

Процентот на истрошеноста односно стварната 
(вредност франко југословенска граница ја утвр-
дува стручна комисија определена од овластена 
банка. 

3. (Поблиски упатства' за извршување на ова 
решение ќе трошлив по потреба Управата за над-
ворешна трговија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. с, бр, 691 

- 7 јуни 1955 година 
Белград 

267. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за организаци-

ја-та и работата на Управата за цивилно воздухо-
пловство („Службен лист н-а ФНРЈ", бр. 21/53), про-
пишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА дозволи ЗА РАБОТАТА НА ЛЕТАЧКИОТ 
ПЕРСОНАЛ НА ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХОПЛОВ-

СТВО 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Секое лице што управува со цивилен возду-

хоплов или ракува со уредите на него мера да има 
дозвола за работа на летачки-от персонал. 

Под дозволата за работа на летачкиот персо-
нал (во натамошниот текст: дозвола) се подразбира 
исправата која на неговиот имател му дава право 
за време на нејзиното важење да може при лета-
њето да врши определени функции на воздухо-
пловот. 

Член 2 
Спрема видот на работата на воздухопловот, 

постојат следниве дозволи: 
1) основна дозвола за спортски пилот, 
2) дозвола за спортски пилот, 
3) дозвола за професионален пилот, 
4) дозвола за професионален пилот I класа,, 
5) дозвола за сообраќаен пилот, 
6) дозвола за спортски пилот на хеликоптер, 
7) дозвола за пилот на хеликоптер, 
8) основна дозвола за пилот на едрилица, 
9) дозвола за пилот на едрилица, 

10) дозвола за навигатор" л етан, 
11) дозвола за радиотелеграфист-летач, 
12) дозвола за механичар-летач, 
13) основна дозвола за падобранец, 
14) д,озвола за падобранец. 
Срокот на важењето на дозволите од претход-

ниот став изнесува 12 месеци сметајќи од денот на 
издавањето', освен дозволите за професионален пи-
лот I класа и сообраќаен пилот, чиј срок на 
важењето изнесува 6 месеци. 

По истекот на срокот на важењето на дозво-
лата, дозволата може да се продолжи за период 
в-реме што бил означен во првобитната дозвола. 

Доз-волата ја губи важноста ако по истекот на 
срокот на важењето не и е продолжен тој срок, 
Или ако во текот на срокот на важењето се промени 
здравствената состојба на нејзиниот имател. 

Член 3 
Покрај редовното овластение што го содржи 

дозволата опрема својот вид, таа може да содржи и 
специјални овластени ја и тоа: 

1) за тип воздухоплов, 
2) за летање со помошта на инструменти (1РК)-
3) за акробатско летање, 
4) за наставник по летање, 
5) за наставник по оадобранство, 
6) за влечење едрилица, 
7) за проба и испитување авиони, 
8) за проба и испитување едрилици, 
9) за проба и испитување падобрани, 

10) за исфрлување падобранци, 
11) за пилот водач на воздухоплов, 
12) за копилот, 
13) за радиотелефонист. 
Срокот на траењето на специјалното овластевме 

е сврзан за срокот на важењето на дозволата од 
претходниот член. 

Срокот на траењето на специјалното овласте-
ш е може да се продолжи само ако се продолжи 
и срокот на важењето на дозволата од претходниот 
чле-н. ^ 

Член 4 
Лица што се оспособуваат за некое летачко 

звање во цивилното воздухопловство можат да ле-
таат со цел за обука само ако имаат ученичка или: 
приправничка дозвола за летање 

Го застапува 
Претседателот 

на Одборот за стопанство, 
Добривоје; Радосављевић с. Јк 



Страна 384 - Број 25 . УЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 15 јуни 1955 

За добивање дозвола од претходниот став по-
1 требно е ученикот односно приправникот да ги 

исполнува следниве услови: 
1) да не е помлад повеќе од една година од 

годините што се цредв-цдув-аат како минимум за 
добивање соодветна дозвола; 

2) да ги исполнува здравствените услови пред-
видени за добивање дозвола за звањето за кое се 
приготвува; 

3) да е запишано во соодветно воздухопловно 
училиште или да се обучува кај наставник кој за 
тоа има овластение. 

Ученикот односно приправникот може да врши 
самостојни летови со воздухоплов во воздушниот 
простор на Југославија само во својата специјал-
ност, и тоа по одобрување и под надзор на опреде-
лен кЕалифициран наставник. 

Член 5 
Лицата што во летањето постојано и во вид на 

занимање вршат на воздухопловите некои комер-
цијални и други должности, како што се: домаќинки 
на авионите, фотограметристи, придружници и сл., 
а кои во смисла на овој правилник не се сметаат 
како летачки персонал, мораат да имаат дозвола 
за укрцување и постојано летање на воздхопловите, 

^под услов да имаат соодветна стручна спрема за 
работите што ги вршат на воздухопловите во лета-
њето и за постојано летање да ги исполнуваат усло-
вите на телесната и душевна способност опреде-
лени со одделен пропис. 

Член 6 
Дозволите ги издава, на барање На заинтереси-

рано лице, Управата за цивилно воздухопловство 
според одредбите од овој правилник. 

Член 7 
Дозволата ќе се издаде само на лицето што ги 

исполнува услов-ите предвидени со овој' правилник 
и пропи-сите за оценување на телесната и душевна 
способност на летачкиот персонал на цивилното 
воздухопловство. 

Дозвола нема да се даде на лице кое со право-
силна пресуда е осудено на забрана за управување 
со воздухоплов или забрана за ракување со уре-
дите на него, и тоа за в-ремето додека таа забрана 
'трае. 

Член 8 
Дозволата ќе се одземе: 
а) ако нејзиниот имател е казнет со заштитна 

мерка на забрана за летање за сторениот воздухо-
пловен прекршок, додека таа забрана трае; . 

б) ако нејзиниот имател со правосилна пресуда 
е осуден поради кривично дело на забрана за упра-
вување со воздухоплов или ракување со уредите на 
него, додека таа забрана трае. 

Решение за одземање дозвола донесува Упра-
вата за ц-ивилно воздухопловство. 

Член 9 
Летачките дозволи и специјалните овластени ја 

издадени од странски држави важат во Југосла-
вија само ако се во согласност со одредбите од овој 
правилник и ако се потврдени од страна на Упра-
вата за цивилно воздухопловство. 

Член 10 
Имателот на дозволата предвидена со озој пра-

вилник мора да има книшка за летање во која се 
впишуваат оите извршени летови, нивниот вид и 
траење. Образец за оваа книшка пропишува 
Управата за ^цивилно воздухопловство. 

При издавањето, продолжувањето и обновува-
њето на ва.жењето н-а дозволата, мора на надле-
жниот орган да му се покаже книшката за летање. 

Член 11 
Имателот па дозволата должен е при вршењето 

на каква и да е функција на воздухоплов да ја има 

при себе дозволата и да ја покаже на барање од 
надлежен орган. 

Член 12 
Имателот на дозволата е должен да ја пријави 

секоја промена што може да влијае врз правилното 
и безбедно вршење на соодветната функција на 
воздухоплов, а особено промената на својата здрав-
ствена состојба што би настанала помеѓу два про-
пишани контролни прегледи. За тоа време тој е 
должен и самиот да се воздржи од вршењето на 
правата што му се дадени со дозволата. 

Во случај на болест, хирунжа интервенција или 
несреќа, поради која би бил неспособен за (работа 
за време подолго од 20 дена, имателот на дозволата 
ќе биде задолжително подложен на лекарски пре-
глед . 

Лето така, на барање од Управата за цивилно 
воздг/хопловство, имателот на дозволата и пред 
пропишаниот срок може да биде подложен на 
здравствен контролен преглед, 

И. ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ 
А. Услови за добивање дозволи 
Основна дозвола за спортски пилот 

Член 13 
За добивање основна дозвола за спортски пи-

лот кандидатот мора да ш исполнува следниве 
услови: 

1) да има наполнети 17 години возраст; 
2) да ги исполнува услсжите на телесната и 

душевна способност за летачкиот персонал на ци-
вилното воздухопловство определени со одделен 
пропис за овој вид дозвола; 

3) да има 25 часови самостојно летање, од што 
најмалку 18 часови со моторен авион; 

4) да има положен теориски и практичен испит 
чија програма е определена со одделен пропис. 

Член 14 
Лицето што ја има основната дозвола за спортски 

пилот може самостојно да управува со авион за кој 
е оспособено, без право за превозење патници, и 
може да врши летање на далечина од најмногу 
20 км од почетната точка. 

Член 15 
Важењето на основната дозвола за спортски 

пилот може да се продолжи односно обнови ако 
пилотот ги исполнува пропишаните здравствени 
услови и ако за последните 6 месеци летал нај-
малку 3 часа. 

Дозвола за спортски пилот 
Член 16 

За добивање дозвола за спортски пилот канди-
датот мора да ги исполнува следниве услови: 

1) да има нап-олнети 17 години возраст; 
2) да ги исполнува условите на телесната и ду-

шевна способност за летачкиот персонал на цивил-
ното воздухопловство определени со одделен пропис 
за овој вид дозвола; 

3) да има 60 часови летање, од што најмалу 30 
часови на моторен авион, и најмалу 6 часови са-
мостојни меѓу аеродром ски летови на отсто ј ание од 
најмалу 100 км со 6 слетнувања на разни аеродроми: 

4) да има положен теориски и практичен испит 
чија програма е определена со одделе-н преспие. 

Член 17 
Лицето што има дозвола (за спортски пилот 

може да врши должност на копилот1 и пилот водач 
на ваздухоплов на секој авион за кој е оспособено, 
со или без патници, но авионот да не се? користи со 
надоместок. 
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Имателот на дозволата нема право да /преве-
зува патници ноќе ако за последните 6 месеци не 
извршил најмалу 5 полетувања и 5 слепувања 
(Ноќе. 

Член 18 
Важењето на дозволата за спортски пилот може 

1да со предложи односно обнови ако пилотот ги 
исполнува пропишаните здравствени услови, и ако 
за последните 6 месеци летал кај малу 3 часа во 
својство на пилот водач на воздухоплов. 

Дозвола за професионален пилот 
Член 19 

Дозвола за професионален пилот (кандидатот 
може да добие ако ги исполнува следниве услови: 

1) да има наполнети 18 години возраст; 
2) да ш исполнува условите на телесната и ду-

шевна способност за летачкиот персонал на ци-
вилното воздухопловство определени со одделен 
пропис за овој вид дозвола; 

3) да има нај малу 200 часови летање, кои оп-
фаќаат: 

а) 100 часови летање во својство на пилот во-
дач на воздухоплов; 

б) 20 часови меѓу аеродромски летања во свој-
ство на пилот водач на воздухоплов кои 
опфаќаат еден лет од нај малу 50 км со 
најмалу две олеснувања со потполно за-
пирање на разни точки на летот; 

в) 10 часови летање со помошта на инстру-
менти, од што Најмалу 5 часови можат да 
бидат извршени со (помошта на инструмен-
тите на земја; 

г) 5 часов-и ноќно летање со најмалу 10 по-
летнувања и 10 слетнувања ноќе во свој-
ство на пилот водач на воздухоплов; 

4) да има положен теоретски и практичен испит 
зија програма е определена со одделен пропис. 

Член 20 
Лицето што има дозвола за професионален пи-

лот има право: 
1) да се користи со оите права на спортскиот 

(пилот; 
2) да ја врши должноста на пилотот одговорен 

водач на ваздухоплов на секој авион кој не врши 
'летови со цел на трговски воздушен транспорт; 

3) да ја врши должноста на водач на возду-
хопловите што вршат трговски; воздушен транспорт 
на кој и да е авион кој има бруто тежина од нај-
многу 5700 кг. Тој не смее да се користи со ова 
право ноќе ако за последните 6 месеци што му 
претходат на ноќниот лет нема извршено најмалу 
10 полетувања и 10 слетнувања ноќе; 

4) да ја врши должноста на копилот во тргов-
скиот воздушен транспорт на авионите на кои е 
,задолжителен копилот, а под услов за летовите што 
)се вршат под условите "без надворешна видливост 
'да има специјално овластенине за летање со помошта 
на инструменти. 

Член 21 
Важењето на дозволата за професионален пи-

лот може да се продолжи односно обнови ако пи-
лотот ги исполнува пропишаните здравствени усло-
ви, и ако за последните 6 месеци има извршено 
!цајмалу 15 часови летања во ствојство на пилот 
на авион. 

Дозвола за професионален пилот I класа 
Член 22 

За добивање дозвола за професионален пилот I 
ј^ласа кандидатот мора да ги исполнува следниве 
услови: 

1) да има наполнети 21 година возраст; 
2) да ги исполнува условите на телесната и ду-

шевна способност за летачкиот персонал на ци-
вилното воздухопловство определени со одделен 
Флорие за овој вид дозвола; 

!3) да има најмалу 700 часови летања, а од тоа 
200 часови исполнети на следниов начин: 

а) 150 часови — во својство на пилот водач на 
воздухоплов; 

б) 50 часови — било во својство на1 пилот во-
дач на воздухоплов, било во својство на 
копилот кој врши должност на пилот во-
дач на воздухоплов под надзор на на-
ставник. 

'4) да има најмалу 20 часови летање со помошта 
на инструменти од што најмногу 10 часови со по-
мошта! на инструментите на земја; 

5) да има положен теориски и практичен испит 
чија програма е определена со одделен пропис. 

Член 23 
Во збирот од 200 часови под 3 од претходниот, 

член кандидатот треба да има и 25 часови летање 
ноќе, од што 10 часови меѓу аеродромски летови со 
10 полетувања и 10 слепувања ноќе. 

Наместо 10 часови летање ноќе од претходниот 
став, кандидатот може да има 10 часови меѓуаеро-
дромско летање со помошта на инструменти, кои се 
додаваат на предвидените часови на летање под 4)' 
од претходниот член. 

Член 24 
Лицето што има дозвола за (професионален пи-

лот I класа има право: 
1) да се користи со сите права на спортскиот и; 

професионалниот пилот; 
2) да ја врши должноста на водачот на возду-

хопловите што вршат трговски воздушен транспорт, 
на секој авион чија вкупна тежина не преминува 
14.000 кг; 

3) да ја врши должноста на пилот водач на 
воздухопловите што вршат трговски, воздушен тран-
спорт, без право за превозење патници со надоме-! 

стсж на секој авион чија вкупна тежина ореми-' 
нува 14.000 кг, а не е поголема од 20.000 кг; 

4) да ја врши должноста на конилот во тргов-
скиот воздушен транспорт на авионите на кои е 
задолжителен копилот, а под услов за летовите што 
се вршат под услови без надворешна видливост да 
има специјално овластение за летање со помошта на 
инструменти. 

Член 25 
Важењето на дозволата за професионален пи-

лот I класа може да се продолжи односно обнови 
ако пилотот ги исполнува пропишаните услови на 
телесната и душевна способност за летачкиот пер-
сонал на цивилното воздухопловство определени со 
одделен пропис за овој вид дозвола, и ако за по-
следните 6 месеци имал најмалу 6 часови летање 
со помошта на инструменти, а кои опфаќаат нај-
малу 2 с легнувања под ИГЕ услови во својство нз 
пилот водач на воздухоплов. 

Дозвола за сообраќаен пилот 
Член 26 

За добивање дозвола за сообраќаен пилот кан-
дидатот мора да ги исполнува следниве услови: 

1) да има наполнети 23 години возраст; 
2) да ги исполнува условите на телесната и ду-

шевна способност за летачкиот персонал на цивил-
ното воздухопловство определени со одделен про-
пис за овој в-ид дозвола; 

3) да има најмалу 1200 часови летање, кои 
опфаќаат: 

а) 250 часови летање во својство на пилот во-
дач на воздухоплов или, наместо ова, нај-
малу 150 часови летање во својство) на 
пилот водач на воздухоплов и 100 часови 
летање во својство на копилот кој има вр-
шено должност на пилот водач на возду-
хоплов под надзор на наставник; 

б) 100 часови ноќно летање во својство на 
пилот водач на воздухоплов или копилот; 
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в) 200 часови меѓуаеродромско летање во свој-
ство на к шпилот на авионите на кои е за-
должителен коиилот; 

г) 75 часови летање со помошта на инстру-
менти, од кои најмногу 2'5 часови со по-
мошта на инструментите на земја; 

4) да има специјално овластенине за летање со 
помошта на инструменти; 

5) да завршил приготвите л ен курс за сообра-
ќаен пилот; 

6) да има положен теориски и практичен испит 
Лија програма е определена со одделен прошо. 

Член 27 
Лицето што има дозвола за сообраќаен пилот 

има право: 
1) да се користи со сите права на спортскиот 

пилоФ, професионалниот пилот и професионалниот 
стилот I класа, како и на имателот на специјално 
овластенине за летање со помошта на инструменти; 

2) да ја врши должноста на пилот водач на во-
здухоплов ѕг4 на котелот во трговскиот воздушен 
^транспорт. 

Член 28 
Важењето на дозволата за (Сообраќаен тилот 

ј (може да се продолжи односно обнови ако пилотот ги 
I испол-нува пропишаните услови на телесната и ду-
шевна способност за летачкиот персонал на цивил-
ното воздухопловство определени со одделен про-
пис за овој вид дозвола, и ако за последните 6 ме-
сеци летал најмалу 6 часови со помошта на ин-
струменти, а кои опфаќаат најмллу 2 олеснувања 
',под 1ЕК услови во својство на пилот водач на во-
здухоплов. 

Дозвола за спортски пилот на хеликоптер 
Член 29 

За добивање дозвола за спортски пилот на хе-
ликоптер кандидатот мора да ги исполнува след-
ниве услови: 

1) да има наполнети 17 години возраст; 
2) да ги исполнува условите на телесната и 

'душевна способност за летачкиот персонал на ци-
вилното воздухопловство определени со одделен 
'пропи,с за овој вид дозвола; 

3) да има 40 часови летање во својство на пи-
лот на хеликоптер, од кои 10 часови самостојно; 

4) да има положен теориски и практичен испи,т 
чија програма е определена со одделен пропис. 

Член 30 
Часовите на летањето под 3) од претходниот 

член можат да се намалат на 30 часови ако кан-
дидатот веќе има дозвола за спортски пилот, или 
на 25 часови ако кандидатот веќе има дозвола за 
професионален пилот на авиони или некоја дозвола 
од повисок степен од оваа. Во обата овие случаи 
кандидатот мора да има најмалу 5 часови само-
стојно летање со хеликоптер. 

Часовите на самостојно летање со хеликоптер 
предвидени под 3) во претходниот член во траење 
од 40 часови, односно во траење од 5 часови во 
претходниот став, треба да опфатат и 3 часа меѓу-
аеродромско летање со хеликоптер, во кои 3 часа 
треба да е извршен и еден лет на далечина од 45 
хм од почетната точка со слегување. 

Член 31 
Лицето што има дозвола за спортски пилот на 

хеликоптер има право да ја врши должноста на 
копилот и пилот водач на воздухоплов на секој 
хеликоптер со или без патници, со тоа хеликопте-
рот да не се користи со надоместок. 

Член 32 
Важењето на дозволата за спортски пилот на 

хеликоптер може да се продолжи односно обнови 
ако пилотот ги исполнува пропишаните здравстве-

ни услови, и ако за последните 6 месеци летал нај-
малу 2 часа во својство на пилот на хеликоптер. 

Дозвола за пилот на хеликоптер 
Член 33 

За добивање дозвола за пилот на хеликоптер 
кандидатот мора да ги исполнува следниве услови: 

1) да има наполнети: 18 години возраст; 
2) да ги исполнува условите на телесната и ду-

шевна способност за летачкиот персонал на цивил-
ното воздухопловство определени со одделен про-
пис за овој вид дозвола; 

3) да има на ј малу 100 часови летање со хели-
коптер, кои треба да опфаќаат: 

а) 35 часови летање со хеликоптер во свој-
ство на пилот водач на воздухоплов; 

б) 10 часови меѓуаеродромско летање со хе-
ликоптер; 

в) 10 часови лета-ње со хеликоптер во свој-
ство на пилот водач на воздухоплов за 
'последните 6 месеци што му претходат на 
барањето за издавање дозвола; 

4) да има поло-жен теориски и прак.тичен испит 
чија програма е определена со одделен пропис. 

Член 34 
Бројот на часовите предвиден во претходниот 

член под 3, може да се намали на 90 часови зџ ли-
цата што ве4е имаат дозвола за спортски пилот на 
авион, а на 80 часови за лицата што веќе имаат 
дозвола за професионален пилот на авион. 

Член 35 
Лицето што има дозвола за пилот на хеликоп-

тер има право: 
1) да се користи,-со сите права на спортскиот 

пилот на хеликоптер; 
2) да ја врши должноста на копилот и пилот 

водач на воздухоплов на хеликоптерот што врши 
трговски воздушен транспорт. 

Имателот на дозвола за пилот на хеликоптер 
може со надоместок да превезува со хеликоптер 
патници во јавниот сообраќај само ако има 100 ча-
сови летање во својство на пилот водач на возду-
хоплов, а во но-ќниот сообраќај само ако за послед-
ните 6 месеци со хеликоптер извршил најмалу 5 
полетувања и 5 стегнувања ноќе. 

Член 36 
Важењето на дозволата за пилот на хеликоп-

тер може да се продолжи односно обнови ако пи-
лотот ги исполнува пропишаните здравствени усло-
ви и ако има 10 часови летање во својство на пи-
лот за последните 6 месеци што му претходат на 
барањето односно обновувањето на дозволата-, 

Основна дозвола за пилот на едрилица 
Член 37 

За добивање основна дозвола за пилот на едри^ 
лица кандидатот мора да ги непо л нува следниве 
услови: 

1) да има наполнети 15 години возраст; 
2) да ги исполнува условите на телеснава и 

душевна способност за летачкиот персонал на ци-
вилното воздухопловство определени со одделен 
пропис за овој вид дозвола; 

3) да има најмалу 30 самостојни летови на едри-
лица; 

4) да има положен теориски и практичен испит 
чија програма е предвидена со одделен пропис. 

Член 38 
Бројот на самостојните летови предвиден како 

услов во ставот под 3) од п,ретходниот член може 
да се намали на 20 самостојни! летови за лицата 
кои веќе имаат дозвола за пилот на авион или хе-
ликоптер. , V - . , , ^ ^ ЧЈ Ч, 
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Член 39 
Лицето што има основна дозвола за пилот на 

едрилица има право да лета на сите школски тре-
кажни тилови едрилици во реон со полупречник 
од 20 км од центарот на аеродромот. 

Член 40 
Важењето на основната дозвола за пилот на 

едрилица може да се продолжи односно обнови 
ако пилотот ги исполнува пропишаните здравствени 
услови, к ако за последните 6 месеци има најмалу 
6 полетувања со едрилица. 

Дозвола за пилот на едрилица 
Член 41 

За добивање дозвола за пилот на едрилица 
кандидатот мора да ги исполнува следниве услови: 

1) да има наполнети 16 години возраст; 
2) да има основна дозвола за пилот на едри-

лица; 
3) да ги исполнува условите на телесната и 

душевна способност за летачкиот персонал на ци-
вилното воздухопловство определени со одделен 
пропис за овој вид дозвола; 

4) да има завршен курс за аерозапрега; 
5) да има најмалу 15 часови самостојно летање 

на едрилица; 
6) да има положен теориски и практичен испит 

чија програма е определена со одделен пропис. 

Член 42 
Лицето што има дозвола за пилот на едрилица 

има право да се користи со сите права на основ-
ната дозвола на пилотот на едрилица и да лета со 
едрилици од сите типови. 

Имателот на оваа дозвола може да врши ле-
тови без надворешна видливост или да врши акро-
бати^ само ако има и специјално овластеше за 
тоа. 

Член 43 
Важењето на дозволата за пилот на едрилица 

може да се продолжи односно обнови ако пилотот 
ги исполнува пропишаните здравствени услови и 
ако за последните 6 месеци самостојно летал нај-
малу 5 часови со едрилица^ 

Дозвола за навигатор"летач 
Член 44 

За добивање дозвола за навигатор-летач канди-
датот мора да ги исполнува следниве услови: 

1) да има наполнети 21 година возраст; 
2) да ги исполнува условите на телесната и ду-

шевна способност за летачкиот персонал на цивил-
ното воздухопловство определени со оддедлен про-
пис за овој вид дозвола; 

3) со успех „а го завршил курсот или учили-
штето за навигатори-летачи; 

4) да има најмалу 200 часови летање во меѓу-
а еро д римските летања со примена на воздухоплов-
ната навигација, од кој најмалу 50 часови ноќе во 
својство на ученик; 

5) најмалу 25 пати ноќе и 25 пати дење со успех 
да ја определил позицијата во летањето со помош 
на астрономски наблјудувања, користејќи ги при 
тоа и другите средства за воздухопловна навигација; 

6) да има положен теориски и практичен испит 
чија оро грама е определена со одделен пропис. 

Член 45 
Бројот на часовите на летањето предвиден! како 

услов под 4 во претходниот член може да се намали 
ѓга 100 часови летање во примена на воздухоплов-
ната мавигациЈа, од кога најмалу 50 часови ноќе, ако 
^Кандидатот веќе има дозвола за сообраќаен пилот. 

Член 46̂  
Лицето што има дозвола за навигатор-летач 

има право да ја врши должноста на навигатор на 
сите воздухоплови. 

Член 47 
Важењето на дозволата за навигатор-летач мо-

же да се продолжи односно обнови ако навигаторот 
ги исполнува пропишаните здравствени услови и 
ако за последните 12 месеци во својство на навира-, 
тор-летач летал најмалу 12 часови. 

Дозвола за радиотелеграфист-летач 
Член 48 

За добивање дозвола за радиотелеграфист-ле-
1гач кандидатот! мора да ги исполнува следниве 
услови: 

1) да има наполнети 21 година возраст; 
2) да ш исполнува условите на телесната и ду-

шевна способност за летачкиот персонал на цивил" 
ното воздухопловство определени со одделен пропис 
за овој вид дозвола; 

3) со успех да го завршил курсот или учили-
штето за радиотелеграфисти и радиотелефонисти во 
воздухопловство^ или курсот или училиштето за 
радиотелеграфисти-летачи; 

4) нај малу две години со успех да ја вршел 
должноста на радиотелзграфист и радиогониометрист 
на земја во воздухопловството; 

5) да има најмалу 50 часови летање извршена 
во периодот од 4 месеци во својство на радиотеле-
прафист на ѕвоздз^хоплов-ите што се снабдени -ссг 
радиоуреди; 

6) да има положен теориски и практичен испит 
чија програма е определена со одделен пропис. 

Член 49 
Лицето што има дозвола за радиотелеграфист-

летач има право да ја врши должноста на радио-
телеграфист и на радиотелефонист на сите возду-
хоплови. 

Член 50 
Важењето на дозволата за радиотелеграфист-

летач може да се продолжи односно обнови ако 
радиотелеграфистот ги исполнува пропишанитз 
здравствени услови, и ако за последните 12 месеше 
летал најмалу 12 часови. 

Дозвола за механичар-летач 
Член 51 

За добивање дозвола за механичар-летач кан-
дидатот мора да ги исполнува следниве услови: 

1) да има наполнети 21 година возраст; 
2) да е оспособен за одржување и поправање на 

воздухоплови (змај, мотори, уреди); 
3) да ги исполнува условите на телесната и ду-

шевна способност за летачкиот персонал на цивил-
ното воздухопловство определени со одделен пропис 
за овој вид дозвола; 

4) да има најмалу 50 часови летање за времето-
за кое се обучувал, или со успех да ја вршел дол-
жноста на механичар-летач; 

5) да има положен теориски и практичен испит 
чија програма е определена со одделен пропис. 

Член 52 
Лицето што има дозвола за механичар-летач 

има право да ја врши должноста на механичар-ле-
тач на определен1 тип воздухоплов, за кој мора да 
има и специјално овластенине. 

Член 53 
Важењето на дозволата за механичар-летач мо-

же да се продолжи односно обнови ако механичарот 
ги исполнува пропишаните здравствени услови и 
ако за последните .12 месеци летал најмалу 12 ча-
сови во својство на механичар-летач. 
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Основна дозвола за падобранец 
Член 54 

За (добивање основна дозвола за (падобранец 
кандидатот мора да ги исполнува следниве услови: 

1) да има наполнети 17 години возраст; 
2) да ги исполнува условите на телесната и ду-

шевна способност за летачкиот персонал на цивил-
ното воздухопловство определени со одделен пропис 
за овој вид дозвола; 

3) со успех да го завршил почетничкиот падо-^ 
бранет курс; 

4) да извршил најмалу 20 скокања со падобран, 
кои опфаќаат: 

а) најмалу 18 скокања со падобра.н без задр-
жување при отворањето; 

б) нај малу 2 скокања со задржување на па-
добранот при отворањето; 

5) да има положен теориски и практичен испит 
даја програма е определена со одделен пропис. 

Член 55 
Лицето што има основна дозвола за падобранец 

може да ги врши училишно-тренажните скокања 
дење и ноќе, на копно и на вода, од височината од 
600 до 3000 метра, без право на задржување на па-
добранот при; отворањето. 

Член 56 
Важењето на основната дозвола за падобранец 

може да се продолжи односно обнови ако падо-
бранецот ги исполнува пропишаните здравствени 
услови и ако за последните 121 месеци извршил нај-
мал у 2 скокања со падобран. 

Ако имателот на оваа дозвола нема најмалу 2 
скокања со падобран од претходниот став, мора 
претходно да изврши 2 скокања со падобран на 
присилно отворање под контрола на наставник. 

Дозвола за падобранец 
Член 57 

За добивање дозвола за падобранец кандидатот 
мора да ги исполнува следниве услови: 

1) да има наполнети 18 години возраст; 
2) да ги исполнува условите на телесната и ду-

шевна способност за летачкиот персонал на цивил-
ното воздухопловство определени со одделен пропис 
за овој вид дозвола; 

3) да завршил курс на вонаеродромски-опеци-
јални скокања; 

4) да извршил најмалу 30 скокања, од кои: 
а) најмалу 10 скокања со отворање на падо-

бранот на слободно дејство; 
б) најмалу 2 скокања со задржување на падо-

бранот при отворањето од 1—7 секунди; 
в) најмалу 10 скокања извршени со приземју-

вање од однапред определена точка на да-
лечина најмногу до 100 м; 

5) да има положен теориски и практичен испит 
чија програма е определена со одделен пропис. 

Член 58 
Лицето што има дозвола за падобранец смее да 

,врши скокања од сите височини над 400 метра ѕ о 1 
и да учествува на јавни приредби: митинзи и нат-
превари спрема определените пронозиции за нат-
преварување. 

Имателот на оваа дозвола смее да ги врши ско-
кањата со задржување на отворањето на падобра-
нот најмногу до 7 секунди, и тоа само под услов 
претходно да завршил соодветен курс, предвиден 
со одделен пропис. 

Член 59 
Важењето на дозволата за падобранец може да 

се продолжи односно обнови ако имателот ги испол-
нува здравствените услови, и ако во текот на по-

следната година извршил најмалу 2 скокања со па-
добран без задржување при отворањето. 

Ако нема предвиден број скокања од претход-
ниот став, кандидатот мора претходно да изврши 
најмалу 2 скокања со падобран кој се отвара на 
присилно дејство. 

Б. Услови за специјални овластенија 
Специјално овластение за тип на воздухоплов 

Член 60 
Специјалното овластение за тип на воздухоплов 

им се (издава на пилотите и на механичарите-летачи. 
За добивање специјално овластение за тип на 

воздухоплов кандидатот мора да ги исполнува 
следниве услови: 

1) да има една важечка дозвола за пилот од-
носно дозвола за механичар"летач; 

2) на определен тип воздухоплов во својство на 
пилот да имал најмалу 50 часови летање, од кои 
најмалу 30 часови самостојно, а за механичар-летач 
да имал најмалу 50 часови летање, во кое време 
со успех да опслужувал определен тип воздухоплов; 

3) да има положен теориски и практичен испит 
чија програма е определена со одделен пропис. 

Член 61 
Лицето што има специјално овластеше за ти-п 

на воздухоплов овластено е да ги врши определе-
ните функции (на пилот или на механичар-летач) 
на определени типови воздухоплови, а во границите 
на дозволата што ја има. 

Член 62 
Важењето на специјалното овластени е, за тип на 

воздухоплов може да се продолжи односно обнови: 
со дозволата ако пилотот односно механичарот-ле-
тач ги исполнува сите пропишани здравствени усло-
ви и ако пилотот односно механичарот-летач за 
последните 6 месеци имал најмалу 8 часови летање 
во своја функција на тип воздухоплов за кој се бара 
специјално овластение. 

Специјално овластевте за летање со помош на 
инструменти (1ГК) 

Член 63 
Специјалното овластеше за летање со помош на 

инструменти (11ГК) им се издава на пилотите на 
воздухоплови. 

За добивање на специјалното овластение за 
летање со помош на инструменти пилотот на возду-
хоплов мора да ги исполнува следниве услови: 

1) да има една важечка дозвола за ипилот на 
воздухоплови; 

2) да го завршил курсот за летање со помош на 
инструменти, кој опфаќа и ноќно летање; 

3) да има: 
а) 150 часови летање во својство на пилот 

водач на воздухоплови, од што најмалу 50 
часови летање дење во меѓуаеродром,ски 
летања; 

б) 40 часови летање со помош на инструмен-
ти, при што сам да ракувал со командите, 
од што 10 часови летање можат да бидат 
со помош на инструменти на земја; 

в) 5 часови ноќно летање со 10 полетнувања 
и 10 слетнувања дење; 

^ 4) да има положен теориски и практичен испит 
чија програма е определена со одделен пропис. 

Член 64 
Лицето што има специјално овластеше за лета-

ње со помош на инструменти има право да ја врши; 
должноста на кооилот и на тилот водач на возду-
хоплови на секој воздухоплов што лета ноќе или 
опоред правилата на инструменталното летање, л 
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под услов да бидат исполнети и сите други услови 
за добивање на дозволата и на специјалното овла-
стение за типот на воздухопловот на кој заинте-
ресираниот лета. 

Член 65 
Важењето на специјалното овластение за лета-

ње со помош на инструменти може да се продолжи 
односно обнови со дозвола ако пилотот ги исполнува 
сите пропишани здравствени услови и ако за по-
следните 6 месеци имал најмалу 6 часови летање со 
помош на инструменти, а кои опфаќаат најмалу 2 
^легнувања под ИТН условите ЕО својство на 
тилот водач на воздухоплов. 

Специјално овластевме за акробатски) летање 
Член 66 

Специјалното овластение за акробатско летање 
им се издава на пилотите на воздухоплови. 

За добивање специјално овластение за акробат-
ско летање пилотот на воздухоплов мора: 

1) да има една важечка дозвола на пилот на 
воздухоплов; 

2) да го завршил курсот за акробатско летање. 

Член 67 
Лицето што има специјално овластени^ за акро-

батско летање има право да врши акробации со 
воздухоплов што е предопределен за тие цели. 

Член 68 
Важењето на специјалното овластеше за акро-

батско летање може да се продолжи односно обнови 
со дозвола ако пилотот ги исполнува сите пропи-
шани здравствени услови и ако пилотот за послед-
ните 6! ме/сеци вршел акробации со воздухоплов 
најмалу во текот на две летања. 

Специјално овластеше за наставник по летање 
Член 69 

Специјалното овластеше за наставник по ле-
тање им се издава на. пилотите на воздухоплови со 
цел на обучување кадрови. 

За добивање спец.ијално овлаотение за настав-
ник; по летање пилотот мора да ги исполнува след-
ниве услови: 

1) да има важечка дозвола за професионален 
пилот, или за професионален пилот I класа., или 
сообраќаен пилот, или пилот на хеликоптер или 
пилот на едрилица; 

2) да има кај малу двоен број часови летање од 
оној број што се бара за дозволата за која пригот-
вува кадрови, а за лицето со дозвола на пилот на 
едрил-ица — да има најмалу 40 часови самостојно 
летање на едрилица и специјални овластела а за 
вршење акробации и за летање без надворешна 
видливост; 

3) при вршењето на својата досегашна пилотска 
служба да има задоволителна оценка; 

4) да има положен теориски и практичен испит 
чија програма е определена со одделен проп^ 

Член 70 
Лицето што има специјално овластение за на-

ставник по летање има право да ја врши обуката 
на кадрови за летање со воздухоплови и да се ко-
ристи со сите права на дозволата што ја има. 

Член 71 
Важењето на специјалното овластеше за на^ 

ставник по летање може да се продолжи односно 
обнови со дозвола ако пилотот на воздухоплов ш 
исполнува сите пропишани здравствени услови џ 
ако за (последните 6 месеци имал кај малу 6 часови 
летање 

Специјално овластение за наставник по падобранство 
Член! 72 

Специјалното овластеше за наставник по падо-
бранетво им се издава на дипломираните (падобранци 
со цел за обучување кадрови во падобранецот 

За добивање специјално овластенине за настав-
ник по падобранство кандидатот мора да ги испол-
нува и следниве услови: 

1) да има наполнети 20 години возраст; 
2) да има важечка дозвола за падобранец; 
3) да има најмалу 50 скокања, од кои: 

а) најмалу 30 скокања без задржување на 
отворањето на падобранот; 

б) најмалу 1 скокање од височина над 3.000 м 
со падобран на слободно дејство; 

в) најмалу 2 скокања ноќе; 
4) да има завршен курс за отворање на падобран 

со задржување; 
5) за својата работа во падобранството да добил 

задоволителна оценка. 

Член 73 
Лицето што има специјално овластеше за на-

став-ник по пад странство има право да врши обучу-
вање на падобранци! и да врши потребни приготву-
вања и организација на теренот на кој ќе се вршат 
скокањата, како и да раководи со извршувањето 
на скокањата според програмата што е пропишана 
со одделни прописи. 

Член 74 
Важењето на специјалното овластени е за на-

ставник по падобранство може да се продолжи од-
носно обнови со дозвола ако наставникот по падо-
бранец") ги исполнува сите пропишани здравствени! 
услови, и ако за последните 12 месеци што му прет-
ходат на обновувањето на важењето на специјал-
ното овластение за наставник по па.д обр арство из-
вршил најмалу 10 скокања со падобран. 

Специјално овластеше за влечење едрилици 
Член 75 

Специјално овластеше за влечење едрилица 
им се издава на пилотите на авиони. 

За добивање специјално овластени е за влечење 
едрилици пилотот на авиони мора да ги исполнува 
следниве услови: 

1) да има важечка дозвола за спортски пилот 
со најмалу 100 часови летање или дозвола за пилот 
на авиони од повисок ра-нг; 

2) да има дозвола за пилот на едрилица; 
3) да има најмалу 10 часови летање на типот 

на авиони со кој ќе се влече едрилицата ако има 
дозвола за спортски пилот или да има најмалу 10 
полетувања и 10 с легнувања на типот на авион 
со кој ќе ја влече едрили-цата ако има дозвола на 
професионален пилот; 

4) да има положен теориски и практичен испит 
чија програма е определена со одделен пропис. 

Член 76 
Л-ицето што има специјално овластеше за вле-

чење едрилици има право, у-правувајќи со авион, да 
влече едрилица при летање. 

Член 77 
Важењето на специјалното оеласте-ние за вле-

чење едрилица може да се продолжи односно об-
нови со дозвола ако пилотот на воздухоплови ги 
исполнува сите (пропишани здравствени услови и 
ако за последните 6 месеци извршил најмалу 3 
влечења на едрилица со авион. 

Специјално овластевме за проба и испитување авиони 
Член 78 

Специјално овласте-ние за проба и испитување 
па авиони им се издава на пилотите на авиони. 
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За добивање специјално овластена за проба и 
испитување авиони пилотот на авиони мора да ги 
исполнува следниве услови: 

1) да има дозвола за професионален пилот I 
класа односно дозвола за професионален пилот; 

2) да има положен теориски и практичен испит 
од познава-њето на авиони и мотори на типот со кој 
ќе ја врши пробата и испитувањата. 

Член 79 
Лицето што има специјално овластевме за про-

ба и испитување на авиони со дозволата за профе-
сионален пилот I класа има право да врши п,роби и 
испитувања на прототипови авиони, на авиони изра-
ботени во серија и на авиони по извршени ревизии, 
а лицето што има специјално овлаетение за проба 
и испитува.ње на авиони со дозволата за професио-
нален пилот има право да ги врши само пробите 
и испитувањата на авиони изработени во серија и 
на авиони по извршени ревизии. 

Член 80 
Важењето на специјалното овластение за проба 

и испитување на авиони може да се продолжи одно-
сно обнови со дозвола ако пилотот на авиони ги 
исполнува сите пропишани здравствени: услови, а 
без одделно исполнување на другите услови. 

Специјално овластевме за проба и испитување 
едрилици 
Член 81 

Специјално овластение за проба и испитува-
ЅБе на едрилици им се издава на пилотите на 
едошшци. 

За добивање специјално овластевме за проба 
л испитување на едрилици пилотот на едрилица 
мора да ги исполнува следниве услови: 

1) да има дозвола за пилот на едрилица; 
2) да има специјално овластение за наставник 

по летање; 
3) да има на едрилица 300 часови летања ако 

ќе ги врши пробите и испитувањата на прототи-
лови едрилица на е дои лици из-работени во серија 
м на едри лици по извршени ревизии, а 100 часови 
летање ако ќе врши само проби и испитувања на 
гдрилици изработени ЕО серија и на едрилици по 
мзвршени ревизии. 

Член 82 
Лицето што има специјално овластете за проба 

и испитување на едрилица има право да врши про-
би и испитувања на сите типови едри лици, а во 
границите под 3 од претходниот член. 

Член 83 
Важењето на специјалното овластеше за проба 

л испитување на едрилици може да се продолжи 
односно обнови со дозвола ако пилотот на едри-
лица ГИ исполнува сите пропишани здравствени 
услови, а без одделно исполнување на другите 
услови. 

Специјално овластување за проба и испитување 
падобрани 

Член 84 
Специјалното овластување за проба и испиту-

вање падобрани им се издава на наставниците 
по падсбранство што имаат најмалу 200 односно 100 
скокања со падобран. 

Член 85 
Лицето што има специјално овластеше за про-

ба и испитување падобрани со најмалу 200 скокања 
со падобран има право да врши проби и испиту-
вала на сите прототипови падобрани, на. падобрани: 
ЈЈЗпаботени во серија и на падобрани по извршеното 
геггт?. .:'то поправање и по поголемата модифика-
ција на ттРГВ, а лицето што го има ова овластени^ со 

100 скокања со падобран има право да врши 
само проби и испитувања на падобрани изработени 

во серија и по извршеното генерално поправање и 
по поголемата модификација. 

Член 86 
Обновувањето односно продолжувањето на ва-

жењето на ова овластевме се врши во се според 
условите за обновување важењето на дозволата за 
наставник по падобранство од чл. 74 на овој пра-
вилник. 
Специјално овластевте за исфрлување падобранци 

Член 87 
Специјално овластение за исфрлување падо-1 

бранци им се издава на пилотите на воздухоплови, 
За добивање специјално овластевме за исфрлу-

вање падобранци! пилотот мора да ги исполнува' 
овие услови: 

1) да има дозвола за спортски пилот на авиони 
со најмалу 200 часови самостојно летање, од што 
најмалу 10 часови самостојно летање на тип на 
авион од кој ќе исфрлува падобранци; 

2) да има најмалу 1 скокање со помош на па-
добран; 

3) да има завршен соодветен курс на кој се 
изучувани основите на теоријата за исфрлување 
падобранци и техниката на исфрлување падобранци. 

Член 88 
Лицето што има специјално овластение за 

исфрлување падобра.нци има право да управува со 
воздухопловот од кој искакаат падобраните со 
цел да се извршат падобрански скокања. 

Член 89 
Важењето на специјал.ното овластевме за исфр-

лување падобранци може да се продолжи односно 
обнови со дозволата за пилот на воздухоплови ако 
пилотот на воздухоплови ги исполнува сите про-
пишани здравствени услови и ако за последните 
6 месеци извршил најмалу 2 исфрлувања на падо-
бранци' од воздухопловот. 

Лицето што го нема предвидениот број исфрлу-
вања падобранци од претходниот став мора прет-
ходно да изврши 2 исфрлувања на падобранци под 
услов тие падоб.ранци да се настав-ници по летање. 

Специјално овластена за пилот водач на 
воздухоплови 

Член 90 
Специјално овластенине за пилот водач на во-

здухоплови им се издава на пилотите на воздухо-
плови за определен тип воздухоплови. 

За добивање специјално овластеше за пилот 
водач на воздухоплови пилотот мора да ги испол-
нува овие услови: 

1) да има дозвола за пилот на воздухоплови; 
2) да има кај малу 50 часови летања на тип на 

воздухоплови за кои се бара специјално овласте-
ние, од што најмалу 30 часови треба да извршил 
самостојно како водач на воздухоплови; 

3) да го положил испитот од познавање на ави-
они^ мотори и на сите уреди и инструменти на одно-
сниот тип воздухоплови; 

4) на практичната проба на земја и во воздух 
да покажал дека успешно ракува со односниот нил 
воздухоплови под сите околности на летањето. 

Член 91 
Лицето што има специјално овластевме за пи-

лот водач на воздухоплов има право да ја врши 
функцијата на водач на воздухоплов на определен 
тип воздухоплови!. 

Член 92 
Важењето на специјалното овластение за пилот 

водач на воздухоплов може да се продолжи одно-
сно обнови со дозвол.ата за пилот на воздухоплов 
ако пилотот на воздухопловот ги исполнува сите про-
пишани здравствени услови и ако за последните 9 
месеци имал нај малу 6 часови летање во својство 
на водач на воздухоплов. ' -
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Специјално овластеше за копилот 
Член 93 

Специјално овластевте за копилот им се 
издава на пилотите на воздухоплови за определен 
тип воздухоплови! 

За добивање специјално овластевме за копилот 
пилотот мора да ги исполнува овие услови: 

1) да има дозвола за професионален пилот на 
авиони; 

2) да има положен испит од познавањето на 
авиони, мотори и на сите уреди и инструменти на 
односниот тип авион. 

Член 94 
Лицето што има специјално овластевме за ко-

телот има право да ј-а врши функцијата на коте-
лот на определен тип воздухоплов за кој го добило 
ова овластевме. 

Член 95 
Важењето на специјалното овластевме за коте-

лот може да се продолжи односно обнови со продол-
жување односно обновување на дозволата што ја 
има односниот пилот ако ги исполнува сите пропи-
шани здравствени услови, а без одделни услови. 

Специјално овластевте за радиотелефониет 
Член 96 

Специјално овластенине за ради-отелефонист 
му се издава на летачкиот персонал во цивилното 
воздухопловство. 

За добивање специјално овластение за радио-
телефонист кандидатот треба да ги исполнува овие 
услови: 

1) да има дозвола за работа на летачкиот пер-
сонал ; 

2) да има положен испит од познавањето на 
^-кодексот и на радиотелефонските постапки на 
српскохрватски и англиски јазик. 

Член 97 
Лицето што има специјално овластеше за ра-

диотелефонист може да ракува и да се служи со 
радиотелефогалјата на секој воздухоплов во цивил-
ното воздухопловство било на земјата или при 
летањето. 

Член 98 
Важењето на специјалното овластени^ за радио-

телефонист може да се продолжи односно обнови со 
дозволата ако летачот ги исполнува сите пропи-
шани! здравствени услови и ако за последните 13 
месеци со успех осигурил радиотелефонска врска 
најмалу 12 пати. 

III. ПРЕСМЕТУВАЊЕ ВРЕМЕТО НА ЛЕТАЊЕТО 
ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА И СПЕЦИЈАЛНИ 

ОВ ЛАСТЕНИЈ А 
Член 99 

Во времето на летањето што се бар-а како услов 
за здобивање со одделн-и дозволи ќе се засмета: 

1) за дозволата за спортски пилот — сето време 
на самостојно летање во својство на пилот водач 
на воздухоплов; 

2) за дозволата за професионален пилот — сето 
време на летање во својство на пилот водач на во-
здухоплов, како и сето време на летање во својство 
на наставник, а од времето на летањето во својство 
на копилот може да му се засмета 50%, а најмногу 
50 часови летање; 

3) за дозволата за професионален пилот I кла-
са — сето време на летањето во својство на пилот 
водач на воздухоплов, како и најмногу 50% од вре-
мето на летањето извршено во својство на копилот; 

4) за дозволата за сообраќаен пилот — сето вре-
ме на летање во својство на пилот водач на возду-
хоплов, како и најмногу 50% од времето на лета-

во својство на копилот, а под услов да имал 
и специјално овластеше за типот на воздухоплови, 
специјално овластевме за летање со помош на ин-
струменти (ИГЕ) и спе-цијално овластеше за радао-
телефонист. 

Член 100 
Ако кандидатот при продолжувањето на важе-

њето односно обновувањето на дозволата од чл. 2 
или при1 здобивањето со специјалните овластени ја 
од чл. 3 на овој правилник нема број часови на ле-
тање што се предвидува како услов за продолжу-
вање важ-ењето односно обновувањето на дозволата 
или на специј-алното овластен^, може важењето на 
дозволата односно на специјалното овластение да 
се продолжи односно обнови ако кандидатот прет-
ходно го положил практичниот дел од испитот 
предвиден во програмата за добивање на соодвет-
ната дозвола односно на специјалното овластена. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 101 

Изразите што се употребени во овој правилник 
имаат следни значења: 

В р е м е н а л е т а њ е т о е збадр на вкупното 
време од кота воздухопловот ќе започне да се дви-
жи со сопствени средства со цел да полетав до мо-
ментот кога по слегувањето ќе стане сосема не-
подвижен, 

В р е м е с п о р е д и н с т р у м е н т и т е е вре-
мето на летањето со помош на инструменти, во во- 1 
здух и врз основа на уреди на земјата, без надвор . 
регина видливост. 

Д в о ј н а к о м а н д а е вид на практична на-
става на воздухоплов, која се врши при летање и 
која е вршена од квалифициран наставник со V 
ученик. 

Н о ќ е временски! период на денот кој започ- / 
нува половина час по заоѓањето на сонцето, а се Ј 
зав-ршува половина час пред излегувањето на сон^ 
цето, сметајќи го заоѓањето и излегувањето на оон- ^ 
цето според месното време. 

П и л о т в о д а ч н а в о з д у х о п л о в е пило-
тот што е одговорен з-а управувањето и сигурноста)^ 
на воздухопловот за време на траењето на летањето^ 

К о п и л о т е имател, на некоја пилотска до-; 

звола што ги врши сите функции ад пилот освен)' 
оние што ги врши пилотот водач на воздухоплов Ј 

Т и п н а в о з ду х о т л о в е секој воздухоплов! 
што има карактеристични особини; на цела група/' 
воздухоплови со исти основни) карактеристики. 

Т р г о в с к и в о з д у ш е н т р а н с п о р т е ко-
ристењево на цивилен воздухоплов за цреѕЈесување 
лица, стоки или пошта со надоместок. 

Член 102 
Замената на дозволите издадени според досега^ 

шиите прописи ќе ја изврши Управата за цивилно1 

воздухопловство во срокот што ќе се определи со' 
одделно решение. 

Член 103 
Поблиски толкувања и прописи за извршување1 

на овој правилник ќе издава Управата за цивилно 
воздухопловство. ! 

Член: 104 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува! да важи Правилникот за издавање дипломи: 
за способноста и дозволи за работа на летачкиот 
персонал од струката на цивилниот воздушен соо-
браќај МС бр. 11729 од 23 ноември 1949 година со 
сите негови измени-, како и прописите донесени врз 
основа да него. 1 

Член 105 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 3027 

8 јуни 1955 година 
Белград 

Директор 
на. Управата за цивилно воздухопловство^ 

Батриќ Јовановиќ, с. р. 
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Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-
ските стандарди, сојузните прописи: за квалитетот, 
на производите и за производителните специфика-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната 
комисија з стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БОИ ЗА 

ОБЕЛЕЖУВАЊЕ 
Ј. Во издание на Сојузната комисја за стан-

дардизација се донесуваат след.ниве југословенски 
стандарди: 
V 1. Бои за обележување за нат-

п и с и плочи, резервоари, водови, 
машини, орудија,, делови од ко-
мандни уреди и слично ЈТЈЅ М.А7.010 

. л 2. Ознаки за алати од тврди ме-
тали ЈХЈЅ К.А9.020 

Приведениве југословенски стандарди објавени 
се во одделно издание на Сојузната, комисија за/ 

'стандардизација, кое е составен дел од ова решение, 
II. Овие југословенски, стандарди влегуват во 

сила на 1 октомври 1955 година.. 
Бр. 1941 

1' јуни 1955 година 
Белград 1 

Претседател 
на Сојузната комисија за 

станд ардизаци ј а, 
Инж. Славољуб Виторовиќ с. р. 

У К А З И 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
установено е дека во текстот на Одлуката за уплата 
на позитивните и за надоместување (регрес) на не-
гативните разлики за некои производи, објавен во 
^Сл-ужбен лист на ФНРЈ", бр. 13/55, се поткраднала 
долу п.риведената грешка, та се дава следната 

И С П Р А В К А 

8А ОДЛУКАТА ЗА УПЛАТА НА ПОЗИТИВНИТЕ 
ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) НА НЕГАТИВ-

НИТЕ РАЗЛИКИ ЗА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ 
Во точ 6 ст. 3, наместо зборот „април" треба да 

стои зборот „мај". 
Од Сојузниот извршен совет, на 9 мај 1955 го-

дина, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утв.рдено е дека во текстот на Правилникот за 
стручната спрема на работниците на работа во уго-
стителскмте претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 23/55) се поткраднала долу приве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА 
РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТА ВО УГОСТИТЕЛ-

СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНА 
Во чл. 5 ст. 2, втори ред, пред зборовите „уго-

стителски слаткар" треба да се додаде зборот 
„готвач,". 

Од Државниот секретаријат за работи на на-
родното стопанство, на 4 јуни 1955 година, Белград. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН 
ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА 

ФНРЈ ВО ЕТИОПИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 

ФНРЈ ВО ЕТИОПИЈА 
1 

Се отповикува 
Зденко Штамбук, од должноста на вонреден 

пратеник и ополномошен министер на Федеративна1 

Народна Република Југославија во Етиопија. 
II 

Се назначува: 
Душан Кведер, досегашен помошник началник 

на Генералштабот на ЈНА за вонреден и ополно-
моштен амбасадор на Федеративна Народна Репуб-
лика Југославија во Етиопија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 15 

28 мај 1955 година 
Белград I 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Маке-

донија" во бројот 15 од 18 мај 1955 година објаг^ва: 
Решение за определување прв рок за доставу-

вање барања за користење средства за Републич-
киот фонд за унапредување на шумарството. 

С О Д Р Ж И Н А 
264. Уредба^ за измени и дополненија 

Уредбата за надворешнотрговското по-
одување 

265. Одлука за измена на одлуката за из-
мените на тарифата за превозење сггжи 
по пругите на југословенските железница 

266. Решение за пастаока со опремата што сто-
панските организации ја увезуваат после 
завршените работи во странство 

267. Правилник за дозволи за работата на ле-
тачкиот персонал на цивилното воздухо-
пловство 

268. Решение за југословенските стандарди за 
бои за обележување 

Исправка на одлуката за уплата на позитив-
ните и за надоместување (регрес) на не-
гативните разлики за некои производи — 

Исправка на правилникот за стручната спрема 
на работниците на работа во угостител-
ските претпријатија и дуќани — 

Страна 
на 
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383 

383 

- 383 

- 392 

392 

392 
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