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извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТА-

НИШТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се определуваат субјектите што се 

должни да се грижат за безбедноста на воздухопловно 
пристаниште и се пропишуваат обезбедувањето на 
воздухопловните пристаништа и плановите на мерки за 
безбедноста во вонредни случаи, движењето и задржува-
њето на воздухоплови на ваздухопловно пристаниште, на-
товарување^ и истоварувањето на патници, багаж и сто-
ки и задржувањето и движењето на лица и возила на воз-
духопловно пристаниште. 

Член 2 
Организацијата на здружен труд за аеродромски ус-

луги односно носителот на правото на располагање со ае-
родромот, во согласност со овластувањата утврдени со за-
кон, е должна да се грижи за безбедноста на воздухоплов-
ното пристаниште. 

За безбедноста на воздухопловното пристаниште, по-
крај носителот на правото на располагање со воздухопло-
вот, се должни да се грижат и организацијата на здружен 
труд што го снабдува воздухопловот со гориво и мазиво, 
надлежната служба за контрола на летањето, надлежниот 
орган за внатрешни работи и надлежниот царински орган 
на водзухопловното пристаниште, во рамките на своите 
права и должности, а на мешовит аеродром - и надлежни-
от орган за народна одбрана. N . 

II. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРИСТА-
НИШТА И ПЛАНОВИ НА МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

ВО ВОНРЕДНИ СЛУЧАИ ^ 

Член 3 
Организациите на здружен труд за аеродромски услу-

ги, односно носителот на правото на располагање со ае-
родромот е должен да го обезбеди воздухопловното при-
станиште од неконтролиран пристап на луѓе, возила и 
животни и да го огради со ограда која не може да биде по-
ниска од 1,80 m во зоните без објекти и пречки, односно од 
2,20 m во зоните помеѓу објекти. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ог-
радата во зоните без објекти може да биде висока 1,60 m 
ако е поставена по должината на каналот или по врвот од 
насипот со косина со негативен наклон. 

Организацијата на здружен труд за аеродромски ус-
луги, носителот на правото на располагање со воздухоп-
ловот, организацијата на здружен труд која го снабдува 
воздухопловот со гориво и мазиво и надлежната служба за 
контрола на летањето, се должни До го обезбедат односно 
да го чуваат воздухопловот, објектите и опремата на воз-
духопловното пристаниште од значење за безбедноста на 
воздушната пловидба (објектите во кои се сместени уреди 
што служат за полетување и слетување и за контрола на 
летањето, пристанишната зграда, енергетските објекти, 

складиштето на стоки и гориво, хангарите, маневарски!с 
површни, платформите и сл.) 

Член 4 
Надлежниот орган за внатрешни работи, во рамките 

на своите овластувања, по сопствена иницијатива или по 
барање на носителот на правото на располагање со аерод-
ромот, односно на организацијата на здружен труд за ае-
родромски услуги, носителот на правото на располагање 
со воздухопловот, надлежната служба ва контрола на ле-
тањето, надлежниот царински орган и органот за народна 
одбрана и на други органи и организации на воздухоплов-
ното пристаниште, како и на сојузниот воздухопловен ин-
спектор, е должен да дава непосредна помош и да презема 
мерки од своја надлежност за одржување на безбедноста 
на воздухопловното пристаниште. 

Член 5 
Организациите и органите од член 2 на оваа уредба, 

во рамките на своите права и обврски, се должни да ги ут-
врдат плановите на мерки за безбедност во вонредни слу-
чаи. 

Под вонредни случаи, во смисла на оваа уредба, се 
подразбираат: терористички акции, грабнувања на возду-
хоплов, саботажи,“закани со подметнување на бомба или 
друга експлозивна направа,' подметнувања на запаливи 
или други материи опасни по животот на луѓето, несреќи 
на воздухоплови, пожари, елементарни и други непогоди 
што ги доведуваат во опасност животите на поголе.м број 
луѓе и се закануваат со настанување на материјална штета 
во поголем обем. 

Организациите и органите од член 2 на оваа уредба, 
во рамките на своите права и обврски, се должни да ги у i-
врдат плановите на мерки за безбедност во случаите кога 
ќе се превезуваат југословенски и странски државници. 

Плановите на мерки за безбедност во вонредни слу-
чаи содржат особено: 

- систем на известување во определен вонреден слу-
чај; 

- мерки што ги презема организацијата односно ор-
ганот од член 2 на оваа уредба во определен вонреден слу-
чај; 

- средства што ќе ги ангажира организацијата однос-
но органот од член 2 на ов^а уредба во определен вонре-
ден случај; 

- работи и задачи на лицата задолжени за'преземање 
на мерки во определен вонреден случај; 

- план на аеродромот и на неговото подрачје. 
Со плановите на мерки од став 4 на овој член се опре-

делува и одговорното лице во организацијата, односно ор-
ганот од член 2 на оваа уредба за спроведување на мерки-
те за безбедност во определен вонреден случај. 

Член 6 
Плановите на мерки за безбедност и постапките за 

нивно спроведување мораат да бидат меѓусебно усогласе-
ни. 

Усогласувањето се врши преку Советот за безбедност 
и уредност на воздушната пловидба на воздухопловното 
пристаниште. 

Плановите на мерки за безбедност и постапките за 
нивно спроведување се задолжителни за сите корисници 
на услугите на воздухопловното пристаниште, како и за 
сите лица што ќе се најдат на воздухопловното приста-
ниште.' 
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III. ДВИЖЕЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛО-
ВОТ НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ, ТОВА-
РЕЊЕ И ИСТОВАРУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ, БАГАЖ 

И СТОКИ 

Член 7 
Воздухопловот мора да се движи по маневарските по-

вршни и по платформата спрема прописно обележани оз-
наки на воздухопловното пристаниште, следејќи ја лини-
јата водилка со носното тркало. 

Член 8 
Пред воздухопловот, по слетувањето, по пристаниш-

ната платформа, мора да се движи возило на службата за 
прифаќање и отпрема на воздухоплови, патници и предме-
ти (во натамошниот текст: служба за прифаќање и отпре-
ма). 

Возилото од став 1 на овој член мора да биде бојоса-
но со портокалова боја, со црни квадрати полиња со голе-
мина 50 х 50 cm, и мора да биде отпремено со ротационо 
светло во портокалова боја. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 
пристанишната платформа е со помали димензии (до пет 
позиции за паркирање на воздухоплови) возило за прифќа-
ње и отпрема не е потребно. 

Заради безбедно движење на воздухопловот, а по ба-
рање на надлежната служба за контрола на летањето, од-
носно на водачот на воздухопловот, возилото од став 1 на 
овој член може да се користи и во други случаи, како и на 
маневарските површини. 

Воздухопловот мора да се движи по упатство на 
службата за прифаќање и отпрема по пристанишната 
платфррма. 

Член 9 
Ако воздухопловот се задржува на воздухопловното 

пристаниште подолго од четири часа, ќе се отстрани, по 
правило, од пристанишната платформа и ќе се паркира на 
определено и обележено место. 

Воздухопловот од став 1 на овој член го отстранува 
службата за прифаќање и отпрема, освен ако носителот на 
правото на располагање односно сопственикот на возду-
хопловот со договор прифатил таква обврска. 

Член 10 
Ако ноќе воздухопловот се задружва на пристаниш-

ната платфорама, паркиралиште или во хангар, тие објек-
ти односно простории мораат да бидат осветлени. 

Член 11 
Претполетни прегледи на воздухопловот и прегледи 

на воздухопловот во транзит се вршат по правило на при-
станишната платформа. 

Поправките на воздухопловот се вршат на места или 
во хангари определени и обележени за тоа. 

Поправките на воздухопловот можат да се вршат ако 
патниците не се во воздухопловот. 

Член 12 
Товарењето на патници, багаж и CTOKJI ВО воздухоп-

лов и нивното истоварување од воздухоплов, како и снаб-
дувањето на воздухопловот со гориво се врши само на 
пристанишната платформа и на определени места. 

Воздухопловот несмее да се снабдува со гориво доде-
ка патниците се во негв или додека се товара или истова-
руваат. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, воз-
духопловот во транзит може да се снабдува со гориво до-
дека патниците се во него ако како гориво се користи ке-
розин, со тоа што службата за прифаќање и отпрема , про-
швложарната служба и екипажот на воздухполовот .мора-
ат да преземат потребни противпожарни и други пропи-
шани мерки за обезбедување. 

Ако работите од ст. 1 до 3 на овој член се вршат ноќе, 
местото на кое се вршат мора да биде прописно.осветле-
но. 

Член 13 
Заради безбедност на патници при товарењето и ис-

товарувањето, на врвот на скалите или на влезот во возду-
хопловот мора да биде присутен член на екипажот на воз-
духопловот, а при дното не скалите односно на авио-мос-
тот - лице кое за тоа ќе го определи службата за прифаќа-
ње и отпрема. 

Член 14 4 

Опасни или за здравје штетни предмети се товарат, 
во воздухоплов и се истоваруваат од воздухоплов на про-
стор определен за таа, со противпожарни и други пропи-
шани мерки за обезбедување и под надзор на одговорното 
лице, во согласност со прописите за превоз на опасни 
пред.м,ети. 

Член 15 
На воздухопловно пристаниште кое не располага со 

техничка опрема за преглед на патнички багаж и стоки, 
пред товарењето на патници и багаж во воздухопловот 
патниците се должни непосредно - визуелно да го иденти-
фикуваат својот багаж, односно службата за прифаќање и 
отпрема да врши идентификација на багажот по системот 
на нумеричка идентификација. 

Неидентификованиот багаж мора да се издвои и да се 
држи на определено и обезбедено место. 

Член 16 
Со техничката опрема за преглед на воздухоплови, 

на патници, на рачен багаж и на неидентификуван багаж 
ракуваат и прегледот на тие воздухоплови, патници, рачен 
багаж и неидентификуван багаж го вршат работниците на 
надлежниот орган за внатрешни работи и на надлежниот 
царински орган. 

Со техничката опрема за преглед на багажот одвоен 
од патниците и на стоките ракуваат и прегледот на тој ба-
гаж' и стоки го вршат работниците на органиазцијата на 
здружен труд за аеродромски услуги, односно на носите-
лот на правото на располагање со аеродромот кои се 
стручно оспособени за тоа. 

Ако при прегледот на багажот и стоките од став 2 на 
овој член оправдано се посомнева дека постои опасност за 
луѓето и имотот, натамошниот преглед и ракување со тој 
багаж или стоки го преземаат работниците на надлежниот 
орган за внатрешни работи. 

Со неидентификуван багаж можат да ракуваат самр 
работниците на надлежниот орган за внатрешни работи. 

Надлежниот орган за внатрешни работи врши пре-
глед на воздухоплови во вонредни случаи по барање на 
носителот на правото на располагање со воздухопловот и 
кога ќе оцени дека тоа го бараат причините за безбедност. 

Член 17 
Ако со ист воздухоплов се превезуваат лица во меѓу-

народниот воздушен сообраќај и лица во домашниот воз-
душен сообраќај, багажот на лицата во домашниот возду-
шен сообракај мора посебно да се обележи и одвои. 

Член 18 
Системот на врски и пропишаната сигнализација 

што се користат меѓу екипажите на воздухоплови, над-
лежната служба за контрола на летањето и аеродромските 
служби на воздухопловното пристаниште мораат да обез-
бедуваат точно, итно и целосно давање на потребни пода-
тоци заради безбедно и уредно вршење на работите и из-
вестување за сообраќајот на воздухопловното пристаниш-
те. -

IV. ЗАДРЖУВАЊЕ И ДВИЖЕЊЕ НА ЛИЦА И ВОЗИЛА 
НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ 

Член 19 
Лицата што вршат службени работи на воздухоплов-

но пристаниште, што се движат по пристанишната плат-
форма, по маневарски^ површини и објектите што се од 
значење за безбедноста на воздушната пловидба, мораат, 
за време на вршењето на своите работи, да носат дозвола 



Петок, 13 ноември 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 73 - Страна 1733 

за движење и пропишана службена, односно работна обле-
ка, со ознака на органот или организацијата во која се вра-
ботени и мораат на видно место да го носат пропишаниот 
знак на идентификацијаг(беџ). 

Под работи од став 1 на овој член се подразбираат 
работите: прифаќање и отпрема; пожарникарска служба; 
служба за брза помош; снабдување на воздухопловот со 
гориво, мазиво и храна; преглед и одржување на маневар-
ски'^ површини, пристанишната платформа, инсталации-
те; опремата и другите објекти, уреди и постројки што 
служат за безбедно полетување, слетување, движење по 
земјата и престој на воздухоплови воздухопловното при-
станиште: одржување на воздухоплови на пристанишната 
платформа и други дејствија што. ги вршат службите за 
контрола на летањето, органите за внатрешни работи^ ор-
ганите на царинската служба, на службата за метеоролош-
ко обезбедување на воздушната пловидба и други работи 
во врска со безбедноста на воздухопловното пристаниште. 

Лицата што привремено вршат службени работи на 
воздухопловното пристаниште се должни да носат знак на 
идентификација (бец). 

Дозволата од став 1 на овој член се издава според 
прописите со кои се уредува контролата на преминување-
то на државната граница и движењето и престојот во гра-
ничнот појас. 

Знакот на идентификација (бец) од став 1 на овој член 
го издава органот односно организацијата на здружен 
труд во која лицето е вработено и за тоа се води евиденци-
ја (регистар). 

Знакот на идентификација (беџ) од сав 3 на овој член 
го издава надлежната служба на органот за внатрешни ра-
боти на воздухопловното пристаниште. 

Член 20 
Организацијата на здружен труд за аеродромски ус-

луги, односно носителот на правото на располагање со ае-
родомот може да врши определени работи од помал обем 
на маневарските површини ако тие не бараат затворање 
на аеродромот и ако тоа го одобри надлежната служба за 
контрола на летањето. 

Лицата кои, заради вршење на работите од став 1 на 
овој член, се задржуваат на маневарските површини, се 
должни да одржуваат постојана врска со надлежната 
служба за контрола на летањето, со користење радиоста-
ници и договорени, односно пропишани сигнали, и да се 
придржуваат кон добиените упатства. За секое излегување 
на маневарските површини тие лица мораат да прибават 
одобрение од надлежната служба за контрола на летање-
то. 

Член 21 
г 

По маневарските површини и на платформата можат 
да се движат само возила со кои се вршат службени рабо-
ти и во нив можат да се наоѓаат лица од член 19 ст. 1 и 3 
на оваа уредба. 

За движењето на возила од став 1 на овој член по ма-
неварските површини мора да се прибави одобрение од 
надлежната служба за контрола на летањето, со кое се ут-
врдува времето кога возилата можат да се движат по тие 
површини. Тие возила мораат да бидат снабени со радио-
станица за одржување на постојана врска со надлежната 
служба за контрола на летањето и опремени со ротационо 
светло со жолта боја. 

Член 22 
Лицата и возилата што се движат по маневарските 

површини и по пристанишната платформа не смеат да го 
загрозуваат движењето на воздухопловите. 

Патниците и лицата што вршат определени службе-
ни работи мораат да се наоѓаат на безбедно растојание, а 
опремата и објеките мораат да бидат заштитени од издув-
ни струења што настануваат при маневрирање на возду-
хопловот. 

Член 23 
На просторот определен за движење на возилата по 

пристанишната платформа и по маневарските површини 
возилото може да се движи со брзина до 40 km/h. 

По исклучок од одредбата на став. 1 од овој член, 
брзината на движењето на возилото по маневарските по-

вршини може да биде и поголема од 40 km/h, ако тоа го 
бара надлежната служба за контрола на летањето. 

Брзината на движењето на возилата, на самоодната 
опрема и на возилата со влечна опрема при минувањето 
,на воздухопловот не смее да биде поголема од 15 km/h 4 a 
на оддалеченост од 15 метри од најистурените делови на 
воздухопловот брзината не смее да биде поголема од 5 
km/h. 

Возилата и опремата од став 3 на овој член не смеат 
по правило да се движат под габаритите на паркираниот 
воздухоплов, освен ако не се користат за опслужување на 
возудхопловот. 

Член 24 
Пристанишната зграда мора да има посебни службе-

ни минувалишта за домашен и меѓународен сообраќај 
што ги користат лицата кои по потреба на службата одат 
на пристанишната платформа или се враќаат од неа (еки-
пажи на воздухоплови, работници на органите за внат-
решни работи, царински и инспекциски органи, работници 
на службата чија работа се врши во пристанишната зграда 
и сл.). 

Воздухопловното пристаниште мора да има и 
службено минување за возила и лица што вршат службени 
работи на платформата и на маневарските површини. 

Член 25 
Организацијата на здружен труд за аеродромски ус-

луги односно носителот на правото на располагање со ае-
родромот е должен да обезбеди по прегледот на патници-
те и рачниот багаж патниците да не дојдат во контакт со 
лица што не се подложени на овој преглед. 

Член 26 
Организацијата на здружен труд за аеродромски ус-

луги односно носителот на правото на располагање со ае-
родромот, како и органот, односно организацијата која е 

' носител на правото на располагање со објектите, инстала-
циите и уредите, се должни постојано да вршат контрола 
на лицата и возилата при влегувањето и излегувањето на 
службените минувалишта. 

За задружувањето и движењето на лица и возила на 
воздухопловното пристаниште, освен задружвање и 
движење на лица во службените простории на органот на 
управата на воздухопловното пристаниште и во подрачје-
то на граничниот премин, се грижи организацијата на 
здружен труд за аеродромски услуги односно носителот 
на правото на располагање со аеродромот. 

Член 27 
Органите односно организациите од член 26 на оваа 

уредба се должни со видливи знаци да ги обележат службе-
ните и други минувалишта, правците на движењето на ли-
ца и возила и да истакнат определени забрани и ограничу-
вања на движењето. 

Член 28 
На воздухопловното пристаниште е забрането 

држење и носење на оружје, муниција, експлозиви и други 
опасни материјали, освен во случаите предвидени со по-
себни прописи. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Со парична казна од 40.000 до 50.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок организацијата на здружен труд или друго 
правно лице: 

1) ако не ги обезбеди односно не ги чува воздухопло-
вите објектите и опремата на воздухопловното приста-
ниште од значење за безбедноста на воздушната пловидба 
(член 3 став 3); 

2) ако не ги утврди плановите на мерки за безбедност 
за вонредни случаи или мерките за безбедност во случаите 
кога се превезуваат југословенски и странски државници 
(член 5 ст. 1 и 3)', ^ 

3) ако не ги усогласи плановите на мерки за безбед-
ност и постапките за нивно спроведување со другите орга-
низации и органи на воздухопловното пристаниште или 
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ако не постапува по плановите на мерки за безбедност и 
пб постапките за нивното спроведување (член 6); 

4) ако за време на задржувањето на воздухоплови но-
ќе на пристаншната платформа, паркиралиште^ или во 
хангарот не обезбеди осветлување на тие објекти односно 
простори (член 10); 

5) ако товарењето на патници, багаж и стоки во воз-
духоплов или нивното истоварување од воздухоплов или 
снабдување на воздухоплови со гориво не го врши на на-
чинот пропишан со оваа уредба (член 12); 

6) ако товарењето на опасни или за здравје штетни 
предмети во воздухопловот или нивното истоварување од 
воздухопловот не го врши на просторот определен за тоа 
или ако не обезбеди противпожарни или други пропиша-
ни мерки за обезбедување или ако не го врши под надзор 
на одговорно лице, во согласност со прописите за прево-
зот на опасни предмети (член 14); 

7) ако посебно не го обележи или не го одвои багажот 
на лицата во домашниот сообраќај кога со ист воздухоп-
лов се превезуваат лица во меѓународниот и домашниот 
воздушен сообраќај; (член 17); 

8) ако не обезбеди системот на врски и пропишаната 
сигнализација на аеродромските служби со екипажите на 
воздухоплови и со надлежната служба за контрола на ле-
тањето да обезбедуваат точно, итно и целосно давање на 
потребни податоци и известувања за сообраќајот на возду-
хопловното пристаниште (член 18); 

9) ако не обезбеди лицата што вршат службени рабо-
ти на воздухопловно пристаниште, кога се движат по при-
станишната платформа, по маневарските површини и во 
објектите што се од значење за безбедноста на воздушната 
пловидба, за време на вршењето на тие работи да носат 
пропишана слубжена односно работна облека, со пропи-
шаните ознаки и знаци на индентификација или ако не 
обезбеди лицата што привремено вршат службени работи 
на воздухопловното пристаниште да носат знак на иден-
тификација (бец) - (член 19); 

10) ако по маневарските површини и платформата се 
движат возила со кои не се вршат службени работи или 
ако во нив не се наоѓаат лица што вршат службени работи 
на воздухопловното пристаниште или ако по маневарски-
те површини се движат возила без прибавено одобрение 
од надлежната служба за контрола на летањето или ако 
тие, возила не се снабдени со радиостаница за одржување 
на постојана врска со надлежната служба за контрола на 
летањето или ако не се опремени со ротационо светло со 
жолта боја и со сигнални средства (член 21); 

11) ако не обезбеди лицата и возилата да се движат по 
маневрските површин-и и пристанишната платформа, така 
што да не го загрозуваат движењето на воздухоплови или 
ако не обезбеди патниците и лицата што вршат определе-
ни службени работи да се наоѓаат на безбедно растојание 
и опремата и објектите да бидат заштитени од издувни 
струења што настануваат при маневрирање на воздухо-
пловите (член 22); 

12) ако на просторот определен за движење на возила 
по пристанишната платформа и по маневарските површи-
ни возилото се движи со брзина поголема од брзината 
пропишана со оваа уредба (член 23); 

13) ако не обезбеди постојана контрола на влегувања 
и излегувања на лица и возила на службените минувалиш-
та (член 26 став 1); 

14) ако со видливи знаци не ги обележи службените и 
другите минувалишта, правците на движење на лица и 
возила, или не истакне определени забрани и органичува-
ња на движењето (член 27). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и дд-
гооврното лице во организацијата на здружен труд или во 
друго правно лице, односно одговорното лице во органот 
на општествено-политичката заедница, со парична казна 
од 5.000 до 100.000 динари. 

Член 30 

Со парична казна од 40.000 до 500.000 динари ќе се 
казни за прекршок носителот на правото на располагање 
со аеродромот, односно организацијата на здружен труд 
за аеродромски услуги: 

1) ако не го обезбеди воздухопловното пристаниште 
од неконтролиран пристап на луѓе, возила и животни или 
ако не го огради на пропишан начин (член 3 став 1); 

2) ако пред воздухопловот, по слетувањето, по при-
станишната платформа не се движи возило на службата за 
прифаќање и отпрема (член 8 став 1); 

3) ако возилото на службата за прифаќање и отпрема 
не е бојосано со портокалова боја, со црни квадратни по-
лиња, со големина 50 х 50 cm, и ако не е опремено со ро-
тационо светло во портокалова боја (член 8 став 5); 

4) ако при товарењето или истоварувањето на патни-
ци, при дното на скалите односно на авио-мостот не обез-
беди присуство на определено стручно лице кое за тоа ќе 
го определи службата за прифаќање и отпрема (член 13); 

5) ако пред товарењето на патници и багаж во возду-
хопловот не обезбеди идентификација на патничкиот ба-
гаж, односно ако не обезбеди службата за прифаќање и от-
према да врши идентификација на багажот по системот на 
нумерички идентификација, или ако не обезбеди неиденти-
фикуваниот багаж да се држи на определено и обезбедено 
место (член 15); 

6) ако без одобрение од надлежната служба за контро-
ла на летањето врши определени работи од помал обем 
на маневарските површини (член 20 став 1); 

7) ако не обезбеди лицата што вршат определени ра-
боти на маневарските површини да одржуваат постојана 
врска со надлежната служба за контрола на летањето со 
користење на радиостаница и договорени, односно пропи-
шани сигнали или да се придржуваат кон определени 
упатства (член 20 став 2); 

8) ако во пристанишната зграда не обезбеди службе-
ни минувал ишта за домашниот и меѓународниот сообра-
ќај што ги користат лицата што по потреба на службата 
одат на пристанишната платформа или се враќаат од неа 
(член 24 став 1); 

9) ако на воздухопловното пристаниште не обезбеди 
службено минувалиште за возла и лица што вршат 
службени работи на платформата и на маневарските по-
вршини (член 24 став 2); 4 

10) ако не обезбеди по прегледот на патниците и рач-
ниот багаж тие патници да не дојдат во контакт со лица 
што не се подложени на овој преглед (член 25); 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд за ае-
родромски услуги, односно носителот на правото на рас-
полагање на аеродромот со парична казна од 5.000 до' 

I 100.000 динари. 

Член 31 
Со парична казна од 40.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружен труд која е но-
сител на правото на располагање со воздухопловот: 

1) ако не управува со воздухопловот по маневарските 
површини и по платформата според прописно обележени-
ве ознаки или ако со носното тркало не ја следи линијата 
водилка (член 7); 

2) ако по пристанишната платформа не управува со 
воздухопловот спрема упатството на службата 'за прифа-
ќање и итпремд (член 8 став 4); 

3) ако поправките на воздухопловот не ги врши на 
места определени и обележени за тоа или во хангари или 
ако поправките на воздухопловот ги врши кога во возду-
хопловот се наоѓаат патници (член 11 ст. 2 и 3); 

4) ако при товарењето во воздухопловот или истова-
рувањето на патници од воздухопловот не обезбеди прису-
ство на член на екипажот на воздухопловот на врвот од 
скалите или на влезот во воздухопловот (член 13). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд која е но-
сител на правото на располагање со воздухопловот со па-
рична казна од 5.000 до 100.000 динари. 

За дејствијата од став 1 точ. 1 и 2 од овој член ќе се 
казни и сопственикот на воздухопловот со парична казна 
од 5.000 до 50.000 динари. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Поставувањето на ограда со пропишана височина од 

член 3 на оваа уредба мора да биде извршено во рок од, 
две години од денот на,влегувањето во сила на оваа уред-
ба. 
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Член 33 
Одредбата на член 15 став 1 од оваа уредба што се од-

несува на идентификација на багажот ќе се применува до 
рокот утврден во член 302 од Законот за воздушната пло-
видба. 

Член 34 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за безбедноста и редот на возду-
хопловно пристаниште („Службен лист .на СФРЈ“, бр. 
35/81). / 

Член 35 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 384 
5 ноември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
јанез Земљарич, с. р. 

957. 
Брз основа на член 64 став 2 точка 2 а во врска со 

член 58 од Законот за превозот во меѓународниот друмски 
сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/80 и 33/87), 
врз основа на согласноста на надлежните републички и 
покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ПАТИШТА-
ТА ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА СО ИТА-
ЛИЈАНСКА РЕГИСТРАЦИЈА СО КОИ СЕ ВРШИ ПРЕ-
ВОЗ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Надоместот за патишта за моторни и приклучни 
возила со италијанска регистрација со кои се врши превоз 
на стоки на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, изнесува: 

- за релации на превоз до 100 километри од гранич-
ниот премин - 1.500 италијански лири по тона превезени 
стоки. 

- за релација на превоз над 100 километри од гранич-
ниот премин - 2.500 италијански лири по тона превезени 
стоки. 

Секоја започната тона стоки се пресметува како цела 
тона. 

2. За возило за кое сојузниот орган на управата над-
лежен за\ работи на сообраќајот и врските ќе издаде дозво-
ла врз основа на член 37 став 6 од Законот за превозот во 
меѓународниот друмски сообраќај, надоместот утврден 
согласно на одредбата од точка 1 од оваа одлука се зголе-
мува за 50%. 

3. Надоместот за патишта Од точ. 1 и 2 на оваа одлу-
ка се наплатува во динари, со тоа што динарската вред-
ност на тој надомест се пресметува по курсот што важи за 
цари.нење на стоките. 

4. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на вози-
ла со италијанска регистрација кои вршат превоз во ма-
логранично подрачје утврдено врз основа на член 36 став 
2 од Спогодбата за регулирање на друмскиот превоз на 
патници и стоки склучена меѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Република Италија, потпи-
шана на 27 јули 1860 година („Службен лист на СФРЈ“ -
Додаток: Меѓународни договори и други спогодби бр. 
3/61). 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 385 
30 октомври 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен Совет 

Потпретседа.тел, 
Јанез Земљарич, с. р. 

958. 
Врз основа на член 65 став 1 точка 3 од Законот за 

пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 43/86), Сојузниот комитет за труд, здравство и соци-
јална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРО-

МЕТ НА ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните услови 

во поглед на стручната подготовка, просториите и други-
те услови што мораат да ги исполнуваат организациите 
на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат 
дејност со личен труд со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓаните (во натамошниот текст: организациите 
и поединци) за пуштање во промет на помошни лековити 
средства, како и посебните услови за нивното производ-
ство, испитување или контрола, и тоа на: 

1) препарати за перорална и надворешна употреба во 
различни фармацевтски форми, што можат да бидат ко-
рисни за ублажување на определени состојби (средства за 
ублажување на различни тегоби, за регулирање на оддел-
ни физиолошки функции и слични намени и дејствувања) -
(во натамошниот текст: препарати); 

2) чаеви и мешаница од чаеви што се подготвуваат од 
растителни дроги со благо дејство (во натамошниот тек-
ст: чаеви и мешаници на чаеви); 

3) завоен материјал и средства за шиење рани и за 
спречување на крвавење (вата и производи од вата, газа и 
производи од газа, завои, лепливи - адхезиони фластери, 
хируршки конец, кетгут и други средства за шиење рани и 
за спречување на крвавење) - (во натамошниот текст: за-
воен материјал и средства за шиење рани и спречување на 
крвавење); 

4) стоматолошки материјал што непосредно доаѓа во 
допир со ткивото на усната шуплина (материјал за попол-
нување и стоматолошка- протетика) - (во натамошниот 
текст: стоматолошки материјал); 

5) произвди што по хируршки пат се вградуваат во 
организмот: (вештачки зглобови, срчеви залистоци, елек-
тронски стимулатори, медицинирани и немедицинирани 
интераутерини влошки, и други механички средства за за-
штита од несакана бременост и сл.) - (во натамошниот 
текст: имплантати); 

6) дијагностички средства што не се внесуваат во ор-
ганизмот, а служат за поставување на дијагноза (тест-се-
руми, дискови за антибиограми, тест-ленти, плочки и сл.) 
- (во натамошниот, текст: дијагностички средства); 

7) медицински прибор за еднократна употреба (игли, 
шприцеви, прибор за трансфузија, инфузија и дијализа, ка-
тетери, сонди, контакнта амбалажа и сл.) - (во натамош-
ниот текст: медицински прибор за еднократна употреба). 

Под пуштање во промет на помошни лековити сред-
ства, во смисла на овој правилник, се подразбираат усло-
вите за проивзодство, испитување или контрола и про-
дажба на помошни лековити средства. 

Член 2 г 

Организациите и поединци што произведуваат по-
мошни лековит средства заради пуштање во промет мора-
ат да имаат работници со најмалку III степен стручна под-
готовка кои непосредно изработуваат помошни лековити 
средства и работници со стручна подготовка од определе-
на струка зависно од видот на помошното лековито сред-
ство, Под чијшто надзор се примаат, изработуваат, сместу-
ваат, чуваат и издаваат суровините и готовите произоди 
пропишани со овој правилник. 

Поединци што пуштаат во промет помошни лекови-
ти средства мораат да имаат најмалку IV степен стручна 
подготовка од соодветна струка зависно од видот на по-
мошното лековито средство. 

Работниците од став 1 на овој член морат да бидат 
под постојан здравствен надзор. 
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Член 3 
Организациите и поединци што произведуваат по-

мошни лековите средства од член 1 на овој правилник, ако 
со овој правилник не е определено поинаку, мораат да 
имаат простории: 

1) за прием и складирање на суровини, со простор за 
карантин на суровини; 

2) за производство; 
3) за сместување и чување на готови производи со 

простор за карантин на готови производи; 
4) за амбалажа; 
5) за перење на амбалажа и прибор; 
6) за санитарни уреди со туш и гардероба. 
Ако процесот на производство се одвива во повеќе 

фази односно ако се користат експлозивни материи, орга-
низациите и поединци, покрај просториите од став 1 на 
овој член, мораат да имаат и простории за привремено 
сместување на полупроизводите и простории за сместува-
ње на лесно запални и експлозивни материи. 

Ако производството се врши во повеќе простории, 
тие мораат да бидат меѓусебно поврзани. 

Член 4 
Просториите од член 3 на овој правилник мораат да 

ги исполнуваат следните услови: 
1) да се од материјал што не е подложен на пукање, 

растурање и влага и што оневозможува пристап на инсек-
ти и глодачи; 

2) ѕидовите, половите и плафоните, да се мазни, зара-
ди одржување на чистотијата; 

3) да е обезбедено добро осветление, проветрување, 
соодветна температура, и влага што се неопходни за не-
пречено проивзодство и исправна работа на уредите; 

4) да е обезбедена хигиенски исправна вода и отпад-
ните материи да се отстрануваат на хигиенски начин; 

5) инсталациите и опремата во просториите Во кои се 
врши производство со лесно запалив и експлозивен мате-
ријал да се такви да овозможуваат полна безбедност; 

6) отворите на просториите да имаат заштитни 
мрежи. 

Просториите од став 1 на овој член во кои се врши 
производство на 'помошни лековити средства од член 1 
точ. 2 до 4 на овој правилник мораат да имаат уреди за от-
странување на прашина и други загадувачи. 

Член 5 
Опремата за произвдство на помошни лековити сред-

ства мора да ги исполнува следните услови: 
1) да е изработена од материјал кој не може неповол-

но да влијае врз својството на помошното лековито сред-
ство ; 

2) да може да се заштити од секое загадување во про-
цесот на произвдство и по завршувањето на процесот на 
работа; 

3) во текот на производството да е обележена со ви-
дливи ознаки значајни за сигурноста во производството 
на помошно лековито средство (назив, број на серија и 
други податоци). 

Опремата од став 1 на овој член мора редовно да се 
одржува и да се чисти. 

Член 6 
Помошните лековити средства можат да содржат 

состојки односно да бидат произведени од материјал со 
познат состав и квалитет што се утврдени во Југословен-
ската фармакопеја и југословенските стандарди, како и во 
фармакопеите, прописите и стандардите на други земји и 
на Светската здравствена организација. 

Секоја суровина и помошен материјал што се корис-
тат во производството на помошни лековити средства ,мо-
раат да бидат испитани во сопствената лабораторија или 
во организацијата на здружен труд овластена за лаборато-
риско испитување на помошни лековити средства и да 
имаат атест за тој квалитет, што претставува составен дел 
на производствената документација. 

Член 7 
Организациите и поединци мораат да имаат произ-

водствен норматив на изработка за секое помошно леко-
вито средство, спецификација на опремата и опис на тех-

i 

нолошката постапка што се применува во процесот на 
производството. 

Еден примерок на спецификацијата од став 1 на овој 
член го чува работникот под чиј надзор се врши производ-
ството и кој им е достапен на органите надлежни за врше-
ње на надзор. 

Член 8 
Организациите што вршат испитување на суровини и 

помошни лековити средства пред пуштањето во промет 
или контрола на секоја серија на “произведено или увезено 
помошно лековито средство мораат да имаат работници 
со VI1-2 степен стручна подготовка од определена струка, 
со специјализација зависно од видот на помошното леко-
вито средство, и тоа: 

1) од областа на испитувањето на лекови или лекови-
ти растенија - за препарати, чаеви и мешаници од чаеви, 
завоен материјал и средства за шиење рани и за спречува-
ње на крвавење; 

2) од областа на испитување на лекови - за стомато-
лошки материјал и имплантати; 

3) од областа на испитување на лекови, од биохемија-
та или од микробиологијата - за дијагностички средства. 

Организациите од став 1 на овој член што вршат ис-
питување или контрола на медицински прибор произве-
ден за еднократна употреба и суровини за нивна изработи 
ка мораат да имаат работници со VI1-1 степен стручна 
подготовка, со положен стручен испит и со едногодишно 
искуство во производството или контролата на медицин-
ски прибор за еднократна употреба. 

Член 9 
Организациите до член 8 на овој правилник зависно 

од видот на помошното лековито средство, морат да имат 
простории: 

1) за хемиска односно физичко-хемиска контрола на 
квалитетот на помошните лековити средства; 

2) за контрола на микробиолошката чистотија и за 
определување на микробиолошката активност на помош-
ните лековити средства; 

3) за утврдување на пирогеноста, нештетноста, акут-
ната токсичнот и други токсиколошки испитувања; 

4) за контрола на фармацевтеско-технолошките ка-
рактеристики на помошните лековити средства; 

5) за стерилизација и асептична работа; 
6) за сместување на мострите врз кои се испитува ста-

билноста и се утврдува рокот на траењето, како и посебни 
простории за сместување на други материјали, суровини и 
хемикалии; 

7) санитарни простории со гардероба. 
Просториите од став 1 на овој член мораат да ги ис-

полнуваат и условите од член 4 на овој правилник. 

Член 10 
Организациите од член 8 на овој правилник мораат 

да имаат опрема погодна за изведување на физичко-хемис-
ка, механичко-технолошка, микробиолошка и биолошка 
контрола на квалитетот на помошните лековити средства 
по методите пропишани со Југословенската фармакопеја 
или со методите утврдени во постапката за давање одоб-
рение. 

Организациите и поединци што во сопствена лабора-
торија вршат испитување на помошни лековити средства 
пред нивното пуштање во промет или контрола на секоја 
серија на произведено или увезено помошно лековито 
средство, мораат да ги исполнуваат условите од чл. 8 и 9 
на овој правилник и од став 1 на овој член. 

Член П 
Организациите и поедицни водат евиденција за секо- -

ја произведена серија на производ која ги содржи следни-
те податоци: 

1) назив на производот и број на серијата; 
2) вкупна маса на произведеното количество и број на 

пакувања; 
3) спецификација на потрошените состојки за таа се-

рија; 
4) наод за испитувањето на квалитетот на серијата. 
Како една серија на производ се смета количеството 

произведено во еден технолошки циклус што се определу-

I 
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ва со најмал капацитет на произведена опрема и со која се 
постигнува хомогена целина (уедначена во својствата и 
квалитетот) и се означува со еден контролен број. 

Член 12 
Организациите и поединци што продаваат помошни 

лековити средства мораат да ги исполнуваат следните ус-
лови: 

1) да имаат работници со најмалку IV степен стручна 
подготовка од соодветна струка зависно до видот на по-
мошното лековито средство и со едногодишно искуство 
во производството или прометот на помошни лековити 
средства; 

2) да имаат просторија за безбедно сместување и чу-
вање на помошни лековити средства, просторија за про-
дажба на помошни лековити средства и просторија со са-
нитарни уреди. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Препарати 

Член 13 
Организациите и поединци што произведуваат пре-

парати мораат да имаат работници под чиј надзор се 
врши прием на суровини, изработка, сместување, чување и 
издавање на суровини и готови производи, со најмалку 
УМ степен стручна подготовка од фарамацевтска, медиц-
нинска, биохемиска, хемиска или технолошка струка и со 
едногодишно искуство во производството односно изра-
ботката на лекови или помошни лековити средства. 

Член 14 
Препаратите можат да се пуштат во промет како 

средства за: 
1) ублажување на бол; 
2) ублажување на ревматски тегоби; 
3) олеснување на искашлување; 
4) ублажување на кашлица; 
5) инхалирање; 
6) дезинфекција на усната шуплина; 
7) олеснување на тегоби поради кијавица и нацтинка; 
8) ублажување на нервна напнатост; 
9) подобрување на виталноста и отпорноста на орга-

низмот; 
10) олеснување на тегоби при воспаление на мочните 

патишта; 
11) регулирање и подобрување на варењето на храна-

та; 
12) регулирање на изметот; 
13) ублажување на воспалителни појави на кожата и 

слузокожата на устата; 
14) зголемување на циркулацијата на крвата во 

кожата; 
15) медицинска козметика; 
16) чистење и одржување на контактните леќи; 
17) ублажување на тегобите при растројството на 

функциите на црниот дроб и жолчните патишта; 
18) ублажување на тегобите за време на менструација 

и во менструален циклус; 
19) ублажување на тегобите на растројството при 

циркулацијата на крвата и работата на срцето; 
20) ублажување на желудечните тегоби и растројства-

та. 

2. Чаеви и мешаници од чаеви 

Член 15 
Организациите и поединци што произведуваат чаеви 

и мешаница од чаеви мораат да имаат работници под чиј 
надзор се врши прием на суровини и изработка и пакува-
ње, чување и издавање на суровини и готови производи, со 
најмалку IV степен стручна подготовка од фармацевтска, 
медицинска, биолошка, хемиска или технолошка струка и 
со едногодишно искуство во произвдоството осносно во 
изработката на лекови или помошни лековити средства. 

Член 16 
Чаеви и мешаниците ,од чаеви можат да се пуштаат и 

во промет како средства за: 

1) олеснување на искашлувањето; 
2) ублажување на кашлицата; 
3) инхалирање; 
4) дезинфекција на усната шуплина; 
5) олеснување на теговите поради кијавица и настин-

ка; 
6) ублажување на нервна напнатост; 
7) подобрување на виталноста и отпорнс?ста на орга-

низмот; 
8) олеснување на тегобите при воспаление на мочни-

те патишта; 
9) регулирање и подобрување на варењето на храна-

та; 
10) ублажување на тегобите при растројство на фун-

кциите на црниот дроб и жолчните патишта; 
11) регулирање на изметот; 
12) ублажување на воспаление^ на кожата и слузо-

кожата на устата; 
13) медицинска козметика; 
14) ублажување на тегобите при растројството на 

циркулацијата на крвата и работата на срцето; 
15) ублажување на тегобите за време на менструација 

и во менструален циклус; , 
16) ублажување на желудечните тегоби и растројства-

ia; 

3. Завоен материјал и средства за шиење рани и за спречу-
вање на крвавење 

Член 17 
Организациите и поединци што произведуваат заво-

ен материјал и средства за шиење рани и за спречување на 
крвавење мораат да имаат работници под чиј надзор се 
врши прием на суровини и производство, сместување, чу-
вање и издавање на суровини и готови производи, со нај-
малку VI-1 степен стручна подготовка од текстилна, фар-
мацевтска, технолошка или хемиска струка и со едного-
дишно искуство во производството на тие средства. 

Член 18 
Организациите и поединци што произведуваат стери-

лен завоен материјал и средства за шиење рани и за спре-
чување на крвавење мораат да имаат и просторија за сте-
релизација, а по потреба, и простор за работа под а с е т пи-
ни услови. Овие простории мораат да бидат снабдени со 
филтриран и стерилен воздух под притисок повисок од 
притисокот во соседните простории. 

Член 19 
Завоен материјал и средства за шиење рани и за спре-

чување на крвавење што доаѓаат во непосреден топир со 
незаштитено ткиво мораат да бидат стерилни. 

4. Стоматолошки материјал 

Член 20 
Организациите и поединци- што произведуваат сто-

матолошки материјал мораат да имаат работници под чиј 
надзор се врши производство, прием, сместување, чување 
и издавање на суровини и готови производи, со VII-1 сте-
пен стручна подготовка од технолошка, хемиска или сто-
матолошка струка и најмалку со едногодишно искуство 
во производството или испитувањето на тој материјал. 

Член 21 
Организациите и поединци што произведуваат сто-

матолошки материјал кој непосредно доаѓа во допир со 
ткивото на усната шуплина и забите мораат да имаат про-
стории: 

1) за прием, складирање и пакување на материјали и 
суровини, со посебен простор за чување на благородни ме-
тали и нивни легури и простор за карантин на производи; 

2) за леење и топење на метали, печење на цемент, ме-
лење и сеење на прашоци; 

3) за работа со прашест материјал; 
4) за сместување на резервна опрема и делови; 
5) за санитарни уреди со туш и со простор за гардеро-

ба. 

I 
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Член 22 
Стоматолошкиот материјал што непосредно доаѓа 

во допир со ткивото на усната шуплина и со ткивата на за-
бите не може да содржи состојки што влијаат врз проме-
ната на тие ткива и мора да им одговара на стандардите 
JUS, USO или FDI. 

Стоматолошкиот материјал од став 1 на овој член 
може да се пушти во промет како: 

1) цемент за подлоги и постојано цементирање; 
2) материјал за полнење на кавитети; 
3) материјал за отпечатоци; 
4) стоматолошки легури и метали; 
5) вештачки смоли (полимери) за протетика и орто-

донција и нивни производи (вештачки заби); 
6) керамички материјал; 
7) материјал за максилофацијална протетика (епите-

зи). 

5. Имплантати 

Член 23 
Организациите и поединци што произведуваат им-

планТѓ1ТИ мораат да имаат работници под чиј надзор се 
врши прием на суровини и производство, сместување и чу-
вање на готови производи со VII-1 степен стручна подго-
товка и со едногодишно искуство од определена струка за-
висно од видот на производите или материјалот за нивно 
производство, и тоа: 

1) за производи од метал (вештачки зглобови, плоч-
ки, клинови, завртки и др.) - од машинска или технолош-
ка струка. f 

2) за производ на пластика - од технолошка или хе-. 
миска струка, 

3) за електронски стимулатори - од електротехничко 
струка, 

4) за други имплантати - од медицинска, фармацев-
тска, физиохемиска или биолошка струка. 

Член 24 
Имплантати можат да се произведуваат само од ви-

сококвалитетен материјал што е признат и атестиран во 
согласност со важечките домашни или меѓународни стан-
дарди (JUS, DIN, ISO). 

Материјалот што се користи како суровина не смее 
во допир со ткивото на човечкиот организам да предизви-
ка несакани последици и мора да биде отпорен на дејство 
на ткивото и телесните течности, не менувајќи ги притоа 
своите физичките или хемиските особини. 

При употреба на електронските стимулатори, струја-
та мора да биде таква да не предизвикуваат електролиза 
на телесните течности, ниту оксидациони процеси во те-
лесните течности и во ткивата во допир со метал во онаа 
мера што штетно би дејствувала врз човечкиот организам. 

Електродите што непосредно доаѓаат во допир со 
живо ткиво мораат да бидат изработени од посебен мате-
ријал кој не се раствора во електролит на жив организам, 
ниту Се разградува под влијание на електричната струја 
што стимулатизно дејствува врз определени функции на 
човечкиот организам. 

Член 25 
Имплантите мораат да бидат стерилни. 
Амбалажата за пакување на имплантати мора да би-

де од таков квалитет кој обезбедува стерилност и биоком-
патабиЛност на производот до неговата примена односно. 
до истекот на рокот на неговото траење. 

6. Дијагностички средства 

Член 26 
Организациите и поединци што произведуваат дијаг-

ностички средства мораат да имаат работници под чиј 
надзор се врши прием на суровини и произвоство, сместу-
вање, чување и издавање на суровини на полупроизводи и 
готови|производи со VII-1 степен стручна подготовка и со 
едногодишно искуство од фармацевтска, биохемиска, хе-
миска и микробиолошка струка и со положен стручен ис-
пит. 

Член 27 
Организациите и поединци што произведуваат дијаг-

ностички средства мораат да имаат и просторија или про-
стор за работа под асептички услови, снабдени со филтри-
ра^ и стерилен воздух под притисок повисок од притисо-
кот во соседните простории или простори. 

Член 28 
Амбалажата за пакување на дијагностичко средство 

мора да биде од таков квалитет кој може да обезбедува 
стабилност и квалитет на производот до неговата приме-
на односно до истекот на рокот на неговото траење. 

Член 29 
Организациите и поединци што произведуваат меди-

цински прибор за еднократна употреба мораат да имаат 
работници со најмалку IV степен стручна подготовка од 
фармацевтска, медицинска, биолошка, хемиска или техно-
лошка струка (технологија на пластични маси или обра-
ботка на метали), со едногодишно искуство во производ-
ството на тој прибор. 

' Член 30 

Организациите и поединци што произведуваат меди-
цински прибор за еднократна употреба во.поглед на про-
сториите мораат да ги исполнуваат и условите од член 27 
на овој правилник. 

Член 31 

Медицинскиот прибор за еднократна употреба мора 
Да биде произведен од материјал кој е неутрален во допир 
со живо ткиво, со телесни течности и со лекови што со по-
мош на него го иницираат човечкото тело и што им одго-
вара на домашните и меѓународните стандарди (JUS или 
DIN, ВЅ, ISO) и на фармакопеите. 

Медицинскиот прибор за еднократна употреба мора 
да биде стерилен, нетоксичен и апироген, а поединечното 
пакување стерилно. 

Составните делови на медицинскиот прибор за ед-
нократна употреба не смеат во текот на стерилизацијата и 
чувањето под пропишаните услови да ги менуваат своите 
физички и хемиски својства до истекот на нивниот рок на 
траењето. 

Член 33 

' Амбалажата што се користи за пакување на медицин-
ски прибор за еднократна употреба мора да биде од таков 
квалитет кој обезбедува стерилност при примената на ме-
дицинскиот прибор односно до истекот на рокот на него-
вото траење. 

Член 34 

Овој правилник влегува во Сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1618 
15 октомври 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
заштита, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 

7. Медицински прибор за еднократна примена 
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959. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од 

Законот за внесувањето и растурањето на странски сред-
ства за масовно комуницирање и за странската информа-
тивна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО 

НА СПИСАНИЕТО „ПАНОРАМА“ 
Се забранува внесувањето и растурањето во Југосла-

вија на списанието ,,Panorama" број 1123 од 25 октомври 
1987 година, што излегува на италијански јазик во Мила-
но, Италија. 

Бр. 650-1-12/15 
5 ноември 1987 година 
Белград 

2) за работи на испитување на бучавата на велосипеди 
со мотор - има работници со следни стручни квалифика-
ции и работно искуство: 

а) работник што раководи со испитувањата - дипло-
миран инженер од техничка насока, со најмалку три годи-
ни работно искуство; 

б) стручни работници - техничари, со најмалку пет 
години работно искуство. 

7. Оваа наредба ќе се применува на велосипеди со мо-
тор од нови типови по истекот на 30 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а на велосипеди со 
мотор што веќе се наоѓаат во сериско производство - по 
истекот на две години од денот на објавувањето на оваа 
наредба во „Службен лист на СФРЈ“. 

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

Бр. Q4/2-2057 
8 октомври 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

960. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, на член 58 ст. 3 и на 

член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот за-
вод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ВЕЛОСИ-

ПЕДИ СО МОТОР ВО ПОГЛЕД НА БУЧАВАТА 
1. На задолжителна хомологација подлежат велоси-

педи со мотор, во поглед на бучавата. 
2. Карактеристиките на квалитетот на велосипедите 

со мотор во поглед на бучавата, кои подлежат на испиту-
вање, постапката и начиот на земањето мостри, методите 
на испитување, контролата на сообразноста на сериски 
произведените велосипеди со мотор од хомологиран тип, 
постапката за задолжителна хомологација, содржината на 
извештајот за испитување на производите заради издава-
ње на соопштенија за хомологација, изгледот на хомоло-
гационата ознака и на образецот на соопштението за хо-
мологацијата се дадени во Еднообразните услови за испи-
тување и спроведување на задолжителна хомологација на 
велосипеди со мотор во поглед на бучавата, што се изра-
ботени врз основа на Правилникот број 63, донесен врз ос-
нова на Спогодбата за усвојување на Еднообразните усло-
ви за хомологација и заемно признавање на хомологација 
на опремата и на деловите на моторни возила („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/62 - Меѓународни договори и други 
спогодби) и претставуваат составен дел на оваа наредба, а 
се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за 
.стандардизација. 

3. Задолжителна хомологација на велосипеди со мо-
тор во поглед на бучавата се врши на мостри од типот на 
велосипеди со мотор, опфатени со оваа наредба. 

4. За типот на велосипеди со мотор во поглед на буча-
вата, кој според извештајот за испитувањето на односниот 
тип ги исполнува пропишаните услови, Сојузниот завод 
за стандардизација издава соопштение за хомологација. 

5. Контрола на сообразноста на велосипедите со мо-
тор од сериско производство, во поглед на бучавата, на 
хомологиран тип, врши Сојузниот завод за стандардиза-
ција. 

6. За хомологациони испитувања на велосипеди со 
мотор во поглед на бучавата може да се овласти организа-
ција на здружен труд која, покрај условите од член 60 на 
Законот за стандардизацијата, исполнува и посебни усло-
ви во поглед на опремата и стручноста и тоа: 

1) за испитување на бучавата на велосипеди со мотор 
да располага со мерач на нивото на звукот со потребна до-
кументација за редовното баждарење; 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 
- за заслуги во афирмацијата на македонската и југо-

словенската книжевност и за придонес кон унапредување-
то на културната и пријателската соработка помеѓу Соци-
јалистичка Федератива Република Југославија и Републи-
ка Грција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Janis Gudelis - грчки писател, Viktorija Teodoru -
грчки писател; 

Бр. 90 
14 август 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, . 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 
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СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Галић-Јесеновец Франчишка Ивица, Кумар-Кунавер 

Јоже Славица, Пољшак Алојз Зоран, Поточник Франц 
Јоже, Варга Штефана Јоже, Врхунц Јанез Петер, Зимшек 
Антон Тоне; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Берган Јакоб Марија, Старовашник Јанеза Алојз, Жи-
берна-Залетељ Франц Ангел ца; 

за заслуги и постигнати “успеси во работата од значе-
ње за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Берчич Јанез Сречко, Бергант-Нигровић Бела Горда-
на, Бертонцељ Алојза Алојз, Бизјак Марија Војимир, Бо-
хак Ивана Јанко, Цветко Цирил Алексеј, Дмитровић Васе 
Тодор, Хорват Јанез Јанез, Јеленц-Пуклавец Гојмир Ален-
ка, Корен-Рудолф Марјана, Краљ Алојзија Андреј, Ледник 
Алојз Божо, Лоргер Јоже Јоже, Лотрич Ивана Ернест, Ма-
ринич Франца Франц, Новак Август Марјан, Пец Алојз 
Карел, Пинтерич Матија Миро, Пирц Мариј Милош, Ра-
донич-Амброжич Франц Лидија, Скаља Јожета Јернеј, Со-
тошек Алојз Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Брглез Иван др Иванка, Флорјанчић Јосип Маријан, 

Грах Штефан Роман-Јоже, Грегоровић Мато др Влади-
мир, Клеменц Станко др Нестор, Коршић Мирко Марјан, 
Крижанец Франц Нико, Марковић Дамјан Петер, Шкра-
бан Јанез Ладислав, Шпилер Мијо Ерик, Штих Иван Иван, 
Томановић Вуко Петар, Вречек Иван- Иван, Вућемило 
Милнеко Јошко, Жнидершич Антон Мартин; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аболнар-Јоган Јожефа Адмира, Apex Алојза Алберт 

Винко, Бабник-Хочевар Михаел Амалија, Бачовник Иван 
Алојз, Баша Давид Едвард, Болчина-Вертих Антон Иви-
ца, Брложник Адолф Ирена, Цотич-Дерлинк Венчеслав 
Павла, Дебевц Станислав Станислав, Долинар Јоже Јоже, 
Дробнич Јанез Стане, Ерлач Андреј Андреј, Фландер 
Алојза Стане, Гашпер Франц Франц, Геш-Камшек Франц 
Марија, Геигер-Геркман Јосип Ерна, Гољевшчек Игнаца 
Аугуст, Горшич Леополд Јанез, Гробиша-Симович Рафаел 
Индија, Хлупич Ивана Милан, Хојник Штефан Антон, 
Хојник Едварда Едвард, Јершин-Рок Матија Залка, Језер-
ник Карл Александер, Јован-Прогар Антона Алојзија, 
Клеменчич Матија Алојз, Книфиц Јоже Јоахим, Комотар 
Игнац Карел, Корошец Јожефа Славко, Костањевец Ива-
на Франц, Костевц-Ожингер Франц Марија, Кошак Јанко 
Марјан, Крајнц Иван Франц, Краљ Јоже Рафаел, Кржич 
Андреј Андреј, Кунеј Ото Јосип, Курник Матија Андреј, 
Квасник-Горник Јоже Марија, Лазар Антон Тоне, Лончар-
-Чернигој Иван Брунислава, Лорбер Иван Еди, Лутина 
Франц Штефанија, Маролт Фердинанд Мартин, Мехле-
-Турк Франц Марица, Мелин-Пинтар Август Зофија, Ми-
кунда Јоже Јоже, Микуж Стане Стане, Муљевец Хенрик 
Хенрик, Немец-Чернач Франца Марија-Алојзија, Оцепек 
Мартин Антон, Омерса Николај Димитриј, Пачник Мар-
тин Јоже, Петрич-Когој Иван Иванка, Подлесник Јулиј 
Павел, Пресингер-Ковачич Иван Смиља, Приможич Фер-
динанд Антон, Прислан Јане Иванка, Пуцељ Ивана Лео-
полд, Репше Иван Албин, Сеница Франц Игнац, Симчич 
ИзидОрја Армандо, Ситар Карла Станко, Сладович Јуриј 
Антон, Стаменовић-Јеглич Јоже Тончка, Стрмљан-
-Смркољ Игнац Ангела, Свете Јоже Иван, Светелшек 

Алојза Албин, Витежник-Хрњак Николаја Драгица, Вре-
чар Мартин Албин, Задревец Стефан Алојз, Завиршек Ја-
неза Даница, Зазула Петер Дамјан, Зорн-Доротеа Ферди-
нанд Клавдија, Зупан-Пенчур Иван Хедвика, Жиберна 
Франц Франц; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на опшонародната одбрана и за успеси во поди-
гањето на воено-стручното знаење и борбената готовност 
на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бришки Јоже Миха, Грозник Петер Јоже, Мухвич Ан-
туна Антун, Верчиковник Мирко Мирко; 

- за покажна лична храброст во спасувањето на чо-
вечки животи 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 
Цанкар Франц Роберт; 

- за заслуги во социјалситичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бачовник Јожефа Штефан, Белоглавец Карел Карел, 

Детичек Херман Душан, Диздаревић-Сенточник Јожеф 
Марија, Дуцман-Кричељ Клара Аница, Дујец Милан Бе-
лизар, Гортнар Блаж др Антон, Гребеншек Цирил Анреј, 
Кардатец-Хартман Антон Вероника, Кокаљ Ерзножник 
Цирил Марија, Крајнц Мирко Сречко, Лешник Мирослав 
Миран, Ловишчек Антон Божидар, Мерјасец-Шубић Јакоб 
Јожица, Пикл Ернест Јоже, Скербинек Франц Франц, Шо-
лар Иван Роман, Вехар-Рупник Јоже Ана, Вердев Јоже 
Јоже, Загожен Карла Јоже, Зајец Фрањо Марија, Здолшек 
Ивана Силво, Житник Станка Станко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бохак Рудолф Алојз, Древеншек Мартина Јанез, Феле 

Владимир Гордана, Јаворич Франц Франц, Кершманц 
Јоже Тања, Клеменц Франц Соња, Коларич Андрија Ма-
рија, Крамер Франц Јанез, Кренкер Андреј Драго, Лах 
Алојз Алојз, Лесјак Турк Франц Милица, Мајцен-Удович 
Алојзија Алојзија, Подстеншек Фердо Јанез, Прегељ 
Франц Франко, Седовник Иван Мартин, Штруц Франц 
Петер, Шваб Франшек Андреј, Ваупот Виктор Јуриј, Вог-
рич-Ружич Едвард Еда, Земљак Антон Антон, Жучко Јоже 
Јоже; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Хрибершек Иван Зденко; 

О д С Д П В о ј в о д и н а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Чолаковић Ђуре Момо, Дејановић Димитрија Петар, 

Гојковић Грује Милисав, Колар Тадије Јосип, Марчек 
Павло Михајло, Прибић Петра Милоје; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ердељан Милорада Никола, Ивић Михаила Јован, 
Кнежевић Манојла Лазар, Макан Јана Ана, Рајков Ђуре 
Иштван, Турика Трајана Јосип; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Даников Ђурице Вукашин, Кун Орање Михајло, Ог-
љановић Уроша Светозар, Пољак Мише Јано, Радојевић 
Николе Вукашин, Угричић Николе Петар; 

- за особени заслуги и постигнути успеси во работата 
рд значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ђорђић Ивана Милорад, Ивковић Светислава Сте-

ван, Олушки Миливоја др Велимир, Папић Лазара Лозин-
ка, Попов Јована др Чедомир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Агоштон Андраша Андраш, Алексић Данила Ми-

лош, Блануша Николе Богдан, Докић Павла д-р Петар, 
Гардиновачки Драгомира Крста, Јовановић Миленка Сло-
бодан, Јозић Матије Матија, Каић Грга Иван, Кирчански 
Светозара Петар, Кнежевић Николе Драго, Ковач Андра-
ша Ђерђ, Лукиќ Славка Борислав, Мајкиќ Душана Дра-
ган, Милинков Јелене Љубица, Новоселски Милоша Ми-
ливој, Одаловић-Бахман Бела Марија, Павић Ивана Јозо, 
Племић Ђуре Ђуро, Радаковић-Ђурић Светозара Милена, 
Симић Љубомира Милош, Тобиаш Имре Ласло, Тодоров 
Ђуре Слободан, Тошков Васа Пера, Трбојевић Петр“а Ми-
лан, Узелац Николе Душан, Велимир Марка Ристо, Вели-
сављевић Бој ина Ђурица, Влах Немање Павле, Врањеше-
вић-Зотовић Илије Душанка; 

- за заслуги во развивањето и реализацијата на кон-
цепцијата на оцштонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бобић Ђуре Ђуро, Лалић Гњатија Никола, Мароше-
вић Андрије Марко; 

- за заслуги во социјалистичката ирградба на земјата 

СО Ml-ДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Јовић Бранка Перо, Самарџић Стојана Недељко, Си-

мић Драгомира Драган, Сремац-Продановић Мила Мил-
ка; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 
/ 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Белић Војислава Љубинко, Хуцки Иштвана Миша, 

Кецман Триве Миланко, Матић Богољуба Добрица, Сич 
Јожефа Андраш, Стазић-Поповић Милана Босилка, Шо-
бот-Чугаљ Марка Даница; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Мијатов Милорада Бранислав; 

Бр. 91 
25 август 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија рдлучува 
да се 

о д л и к у в а 
- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-

рољубивата сорботка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Соци-
јалистичка Република Чехословачка 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА 

Bohumil Sima6ek - извонреден и ополномоштен амба-
садор на'Социјалистичка Република Чехословачка во Со-
цијалист“ичка Федеративна Република Југославија; 

Бр. 92 
1 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка .Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

' о д л и к у в а 
- за заслуги во негувањето на врските на југословен-

ските иселеници со својата родна татковина и за придонес-
кон развивањето на пријателската соработка помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Уруг-
вај 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Тадић Мије Вукадимир; 

Бр. 93 
1 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО ч 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 
- за заслуги во негувањето на врските на југословен-

ските иселеници со својата родна татковина и за придонес 
кон развивањето на пријателската соработка помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Сое-
динетите Американец Држави 
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СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Јуретић Гашпара Георге (Ђорђе); 

Бр. 94 
1 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА 
Li In Gyu - извонреден и ополномоштен амбасадор 

на Демократска Народна Република Кореја во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија; 

Бр. 96 
5 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 
- за заслуги во развивањето и унапредувањето на сто-

панската соработка и пријателските односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и Републи-
ка Австрија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

д-р Зиелински Јан Адам - сопственик на фирмата 
„Сотрепѕа", Виена; 

Бр. 95 
,1 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 
- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-

рољубива!^ соработка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Де-
мократска Народна Република Кореја 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 
- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-

рољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и На-
родна Република Кина 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА 
Xie Li - извонреден, и ополномоштен амбасадор на 

Народна Република Кина во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 

Бр. 97 
9 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

956. Уредба за безбедноста на воздухопловно при-
станиште 1729 

957. Одлука за височината на надоместот за патиш-
тата за моторни и приклучни возила со итали-
јанска'регистрација со кои се врши промет на 
стоки на територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 1733 

958. Правилник за посебните услови за пуштање во 
промет на помошни лековити средства 1733 

959. Решение за забрана на внесувањето и растура-
њето на списанието ,,Panorama" 1737 

960. Наредба за зад,олжителна хомологација на ве-
лосипеди со мотор во поглед на бучавата 1737 
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