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480. 

Врз основа на членот 24 став 3 од Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), во врска 
со точката 1 под а) и б) од Одлуката за определу-
вање растителните болести и штетници чие спречу-
вање и сузбивање е од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/65), сојузниот секре-
тар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕ-
НИ СО КАРАНТИНСКИ РАСТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ 

И ШТЕТНИЦИ 

1. Подрачјата наведени во оваа наредба се прог-
ласуваат за заразени со следните карантински бо-
лести и штетници: 

1) Agrobacterium tumefaciens (Е. F. Smith et 
Townsend) Сопи. (Рак по овошките): 

на територијата на Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина подрачјата на општините: Брч-
ко (места Горни Рахиќ и Паланка) и Фоча (место 
Цвилин); 

на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија подрачјата на општините: Берово (ме-
сто Берово), Битола (место Битола и Трново) и Ресен 
(место Ресен); 

на територијата на Социјалистичка Република 
Словенија подрачјата на општините: Брежице (ме-
ста Артиче, Глобоко, Мали врх и Пишеце), Белење 
(место Шентиљ), Љубљана-Вич-Рудник (место Бо-
калче) и Словењ Градец (места Словењ Градец, Ту-
ришка вас и Шмартно); 

на територијата на Социјалистичка Република 
Србија подрачјата на општините: Александровац (ме-
ста Александровац, Горњи Ступањ, Пл^еш и Рогавчи-
на), Бабушница (место Бабушница), Бела Паланка (ме-
ста Бела Паланка и Црвена Река), Блаце (место Бла-
це), Брус (места Велика Грабовница, Игрош, Крива 
Река и Радманово), Ваљево (места Беомужевић, Бран-
ковина, Ваљево, Горња Буковица, Доња Буковица, 
Каменица, Мајиловић, Оглађеновац, Осладић, При-
чевић, Стапар и Тупанци), Варварин (места Бачина, 
Доњи Катун и Обреж), Владичин Хан (место Жито-
рађа), Гњилане (место Гњилане), Димитропград (ме-
сто Зељуша), Жабари (места Жабари и Породин), 
Зајечар (место Грљан), Ивањица (место Братчево), 
Коцељево (место Коцељево), Крупањ (место Кру-
пањ), Крушевац (место Коњух), Лесковац (места Ви-
нарце, Доња Стопања и Лесковац), Лозница (Велика 
Лешница и Лозница), Љиг (места Ба, Белановица и 
Кадина Лука), Мионица (места Буковац, Кључ, Ко-
манице, Мратишић, Паштровић, Планиница, Ра јко-
вић и Томлић), Пирот (место Пирот), Пожега (места 
Висибаба и Пожега), Призрен (место Призрен), При-
јепоље (место Коловрат), Прокупље (места Мала 
Плана и Прокупље), Трстеник (места Велика Дре-
нова, Медвеђа, Милутовац и Селиште), Урошевац 
(место Урошевац), Чанак (места Кулиновци, Љубић. 
Миоковци и Чанак) и Шабац (место Мајур); 

на територијата на Социјалистичка Република 
Хрватска подрачјата на општините: Бенковац, Биог 
град на море, Врач, Дрниш, Дубровник, Имотски, Кор-
чула, Крк, Лажгово, Мали Лошињ, Метковић, Обровац, 
Омиш, Опатија, Паг, Плоче, Раб, Самобор (место 
Бистрац) и Хвар; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Црна Гора подрачјето на општината Котор (место 
Мрчево Поле). 

2) Bacterium michiganense Е. F. Smith: 
на територијата на Социјалистичка Република 

Србија подрачјето на општината Призрен (места Ве-
лика Круша, Душаново, Љубижда и Призрен). 

3) Beta virus 4 Roland et Quanjer: 
на територијата на Социјалистичка Република 

Србија подрачјата на општините' Баточина (места 
Бадњевац, Баточина, Врзан и Лапово), Жабари (места 
Александровац, Влашки До, Жабари и Симићево), 
Кнић (места Вучковица, Гружа, Кнић, Претоке и То-
поница), Крагујевац (места Десимировац, Дивостин, 
Драгобраћа, Лужнице, Крагујевац и Ресник), Кучево 
(места Мишљеновац и Раброво), Параћин, Петровац 
(места Велико Лаоле, Забрђе, Каменово, Мелница 
Петровац и Рашанац), Пожаревац (места Дубравица, 
Пожаревац и Пољна) и Светозарево; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Хрватска подрачјата на општините: Бели Манастир, 
Валпово, Винковци, Вуковар, Долни Михољац, Ѓако-
во, Жупања, Нашице, Осиек и Подравска Слатина. 

4) Cuscuta ѕрр. (Вилина косица): 
на целата територија на Југославија. 
5) Cronartium ribicola Fischer ('Рѓа по рибизлата): 
на територијата на Социјалистичка Република 

Словенија подрачјата на општините: Брежице (места 
Артиче, Војско, Букошек, Глобоко, Жутелевац, Капе-
ле, Печице, Подвиње, Села и Сромље), Белење, Горња 
Радиша, Домжале (места Депала вас, Доб, Домжале, 
Драгомељ, Ихан, Јарше, Колишево, Лока, Менгеш, 
Подречје, Пресерје, Радомље, Рова, Село, Трзин, 
Хомец, Чешеник и Штуда), Жалец, Камник, Крат-
ко, Лашко, Ленарт Л итн ја (места Габровка и Ли-
тија), Љубљана-Бежиград (место Дол при Љ у б е н и ) , 
Љубљана-Вич-Рудник (места Вич, Осредек и По-
дутик), Љубљана-Шишка, Љутомер, Марибор, Мо-
зирје, Ново Место. Ормож (места Витан, Вод ранци, 
Јастребци. Ког, Обреж, Савци, Средишче, Томаж и 
Храњиговци), Птуј, Радље об Драви, Словенска Би-
стрица (места Оплобница и Стража), Оловенске Ко-
њице (места Габровље, Лоне, Радана вас, Словенско 
Коњице и Шкалце), Требње, Цеље, Чрномељ, Шен-
тјур при Цељу, Шкоф ја Лока (места Броде, Буко-
в и ќ , Долења вас, Лог, Пиштал, Селца, Требија и 
Шевље) и Шмарје при Јелшах; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Србија подрачјето на општината Кула (место Руски 
Крстур). 

6) Endothia parasitica Murr. (Рак по костеновата 
кора): 

на територијата на Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина подрачјата на општините: Бо-
санска Дубица, Босанска Градишка, Босанска Крупа, 
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Босански Нови, Велика Кладуша, Јабланица, Коњиц, 
Приједор (место Љуби ја), Прозор, Сански Мост и Ца-
зин; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Словенија подрачјата на општините: Ајдовшчина, 
Брежице (места Бушеча вас, Павлова вас и Пишеце), 
Илирска Бистрица, Изола, Копер, Литнја (места Вели-
ка Штанга, Голишче, Креонишки врх и Рашица), Љуб-
љана-Вич-Рудник (места Бабна Горица, Габерје, Ла-
в и ц а , Орле, Подсмрека, Рожник, Рудник, Село, 
Средња вас, Тошко чело и Шујица), Љубљана-Мос-
те-Поље (места Волавље, Бизовик, Добруње, Јанче, 
Состро, Чешњице и Штепања вас), Љубљана-Шишка 
(места Дравље, Зг. Шишка, Сп. Шишка, Станежиче, 
Тацен и Шентвид), Нова Горица, Пиран, Постојна, 
Севница (места Брег, Жировница, Компоље, Ледина, 
Лока при Зиданем Мосту, Мртовец, Нови Град, 
Окроглица, Орехово, Орешје над Севницо, Подгори-
ца, Подгорје над Севницо, Рачица, Родеж, Разбор, 
Тополовец, Шентјур на Пољу, Шмарје и Шмарчна), 
Сежана и Чрномељ (места Родине и Стражњи врх); 

на територијата на Социјалистичка Република 
Хрватска подрачјата на општините: Бује, Војнић, Вр-
гин Мост, Глина, Двор, Дубица, Костајница, Лекеник, 
Опатија (места Вепринац и Света Јелена), Пазин, 
Иетриња, Покупско, Пореч, Самобор, Сисак и Суња; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Црна Гора подрачјето на општината Бар (места Ли-
варе и Острос). 

7) Heterodera rostochiensis Woll.: 
на територијата на Социјалистичка Република 

Хрватска подрачјето на општината Делнице (Еконо-
мија Дедињ: парцели Подпољане, Подматичарка и 
Код Трна; Економија Љескова Драга: парцели таб-
ла IV и VI; Економија Лич: табла I и II, Мали Бри-
зиќ, Доше Вуковље и Планчице). 

8) Orobanche ѕрр. (Водњача): 
на територијата на Социјалистичка Република 

Босна и Херцеговина подрачјата на општините: Би-
лева, Братунац, Брчко, Груде, Лиштица, Љубиње, 
Љубушки, Мостар, Орашје, Посушје, Столац, Треби-
но, Чапљина и Читлук; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија подрачјата на општините: Берово, Бито-
ла (места Битола), Демир Хисар (места Жван и Слеп-
че), Прилеп (место Прилеп), Скопје (места Белимбе-
гово, Јурумлери, Кадино, Маџари, Петровец, Рис ани -
чани и Трубарево), Струмица (места Баница, Едно-
куќево, Манастирово, Муртино и Струмица) и Титов 
Велес; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Словенија подрачјата на општините: Ајдовшчина, 
Белење, Гросупље (место Шентпавел), Жалец (место 
Врбје при Жалцу), Загорје об Сави, Јесенице (места 
Жировница и Јесенице), Краљ (места Бела, Сраковље, 
Татинец и Тенетише), Ленарт, Мет л ика, Мозирје, Но-
ва Горица, Ормож, Радовљица, Словењ Градец, Тр-
бовље, Требње (место Добрнич), Шкоф ја Лока и 
Шмарје при Јелшах; 

на територијата на Социјалистичка Република Ср-
бија подрачјата на општините: Ада (места Оборњача и 
Удина), Бечеј (место Бачко Градиште), Варварин (мес-
то Обреж), Велика Плана (места Велика Плана, Велико 
Орашје, Доња Ливадица, Лозовик, Марковац, Мило-
шевац, Ново Село, Старо Село и Трновче), Врање 
(место Бумушевац, Врање, Доње Врање и Собина), 
Врбас (место Врбас), Гњилане, Кањижа (места Ором 
и Трешњевац), Кикинда (места Башаид и Мокрин), 
Ковачица (места Дебељача, Ковачица и Уздин), Ко-
совска Каменица, Крушевац (место Јасике), Кула 
(места Кула и Црвенка), Неготин (места Браћевац, 
Буковце, Вељково, Злокуће, Кобишница, Ковилово, 
Мокрање, Неготин, Рајац, Рогљево, Тамнич и Црно-
масница), Параћин (места Горње Видово, Доње Ви-
дово, Параћин, Сикирица, Чепур и Шавац), Пирот 
(места Враниште, Држина, Осмаково и Суково), Тр-

стеник (место Велика Дренова), Ћићевац (места 
ћевац и Сталаћ). 

9) Phoma lingam (Tode) Desm.; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Хрватска подрачјата на општините: Сплит (место 
Сплит) и Трогир (место Трогир). 

10) Prunus virus 7 Holmes. (Шарка по сливите): 
на територијата на Социјалистичка Република Бос-

на и Херцеговина подрачјата на општините: Бања Лу-
ка (место Ивањска), Бијељина (места Јања и Рухотина) 
Билећа (место Плана), Босанска Градишка (место 
Јурковица), Бреза, Бугојно (место Бугојно), Бусовача, 
Вареш, Високо, Витез, Власеница (место Власеница), 
Вогошћа, Горњи Вакуф, Добој, Доњи Вакуф, Жеп-
че, Завидовићи. Зворник, Зеница, Илијаш, Клица, 
Какањ, Кисељак, Крешево, Лопаре (места Вукосав-
ци, Корај, Лабуцка, Липовица, Лопаре, Мачковац и 
Прибој), Лукавац (место Пурачић), Нови Травник, 
Ново Сарај ево, Олово, Пале, Рудо, Сарај ево Центар, 
Србац (место Ситнеш), Сребреница (места Скелани 
и Сребреница), Травник, Тузла (место Тузла), Угље-
вик (места Горњи Обријеж, Доња Трнава, Забрђе и 
Теочак), Фојница и Хаџићи; 

на целата територија на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија; 

на територијата на Социјалистичка Република Ср-
бија подрачјата на општините: Александровац, Алек-
синац, Ариље (место Добрача), Бабушница, Бајина 
Башта (места Бајина Башта и Луг), Бела Паланка Вој-
ник, Бољевац, Бор, Босиљград, Брус, Бујановац, Вар-
варин, Велика Плана, Велико Градиште, Владичин 
Хан, Власотинце, Врњачка Бања, Гаџин Хан, Голу-
бац, Деспотовац, Димитровград, Дољевац, Жабари, 
Жагубица, Житорађа, Зајечар, Ивањица (места Бе-
лина Варош, Буковица, Ивањица и Шуме), Кладо-
во, Књажевац, Крагујевац (места Горња Сабанта, 
Лужница, Страгари и Чумић), Краљево (места Года-
чица, Драгосињци, Конарево, Краљево, Матарушка 
Бања и Ратина), Крушевац, Куршумлија, Кучево, 
Лебане, Лесковац, Љубови ја (места Горња Оровица 
и Узовница), Мајданпек, Мало Црниће, Медвеђа, Ме-
рошина, Неготин, Ниш, Нова Варош, Нови Пазар, 
Параћин, Петровац, Пирот, Пожаревац, Пожега (ме-
сто Пожега), Прешево, Пријепоље (места Бродарево, 
Гостун, Гробнице и Равче Поље), Прокупље, Ражањ, 
Р а т к а , Рековац, Светозарево, Свилајнац, Сврљиг, 
Сјеница, Смедерево (места Браново, Кулич, Липе, 
Мала Крена, Осипаоница, Радинац, Раља, Сараорци, 
Скобаљ и Шалинац), Смедеревска Паланка (места 
Водице и Паланка), Соко Бања, Сурдулица, Титово 
Ужице (места Буар, Горјани, Крвавци, Кремна, Се-
војно, Татинац, Титово Ужице и Турица), Топола 
(места Белосавци, Винча, Горња Трнава, Жабаре, 
За горица, Крћевац, Наталинци и Топола), Трговиш-
те, Трстеник, Тутик, Чанак (места Чачак и Љубић), 
Чајетина (места Чајетина и Шљивовица), Ћићевац, 
Ћуприја и Шабац (места Бела Река, Мајур, Петко-
в и ^ , Радовашница, Цуљковић и Шабац) и целото 
подрачје на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Хрватска на подрачјето на општината Нова Гра-
динка (места Ковачевац, Машиќ, Нова Градишка, 
Првча и Церник); 

на територијата на Социјалистичка Република 
Црна Гора подрачјата на општините: Биело Поле, 
Плав, Плевља, Плужине (место Плужине) и Рожај. 

11) Rabdocline pseudotsuga Sydow: 
на територијата на Социјалистичка Република 

Словенија подрачјата на општините: Дравоград (ме-
ста Отишки врх и Цвитершко седло) Радље об Драви 
(места Антон на Похорју, Јанжевски врх, Лехен и 
Примош на Похорју) и Цвркница (место Шкоцјан). 
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12) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Регс. (Рак 
по компирот): 

на територијата на Социјалистичка Република 
Словенија подрачјето на општината Јесенице (места 
Планина под Горицо и Приходи); 

на територијата на Социјалистичка Република 
Хрватска подрачјето на општината Самобор (место 
Ново Село); 

на територијата на Социјалистичка Република 
Црна Гора подрачјето на општината Титоград (ме-
ста Велико Слацко, Душке, Гединице, Јаблан, Кр-
кор, Крушевица, Лопате, Љеваја, Мали Ступ, Мало 
Слацко и Мочила). 

13) Urocystis cepulae Frost. (Гар по кромидот): 
на територијата на Социјалистичка Република 

Босна и Херцеговина подрачјата на општините: Јаб-
ланица, Коњиц, Љубушки, Мостар, Требиње и Чап-
љина; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија подрачјето на општината Скопје (места 
Бразда, Глуово, Горче Петров и Сарај); 

на територијата на Социјалистичка^ Република 
Србија подрачјата на општините: Жабаљ, Лесковац 
(места Горња Локошница, Градошница, Доња Локош-
ница, Караѓорѓевац и Разгојна), Нови Кнежевац 
(место Нови Кнежевац), Пирот (места Блато, Барје, 
Чифлик, Велики Суводол, Гњилан, Костур, Мали Су-
водол и Расница), Призрен, Сомбор (места Купусина 
и Свилојево) и Сува Река; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Хрватска подрачјата на општините: Биоград на мо-
ре (места Врана и Раштене), Имотски (место Имот-
ски) и Корчула (место Смоквица). 

14) Anuraphis persicae niger Smith. (Црна прас-
кина вошка): 

на територијата на Социјалистичка Република 
Србија подрачјата на општините: Гроцка (место 
Брестовик), Смедерево (место Смедерево) и Ќуприја 
(место Ќуприја); 

15) Ceratitis capitata Wied. (Овошна мува): 
на територијата на Социјалистичка Република 

Словенија подрачјата на општините: Изола, Копер, 
Пиран и Сежана (места Браница, Дутовље и Комен); 

на територијата на Социјалистичка Република 
Хрватска подрачјата на општините: Дубровник (ме-
сто Дубровник) и Сплит (место Сплит). 

16) Pectinophora gossypiella Saund. (Памуков 
молец): 

на целата територија на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Црна Гора подрачјето на општината Улцињ. 

17) Quadraspidiotus perniciosus Comst. (Калифор-
ниска штитоносна вошка): 

на територијата на Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина подрачјата на општините: Бања 
Лука, Бијељина, Бихаћ, Босански Брод, Босанска Тра-
диција, Босанска Дубица, Босанска Крупа, Босански 
Нови, Босански Петровац, Босански Шамац, Брчко, 
Бугојно, Буеовача, Велика Кладуша, Вишеград (место 
Вишеград), Горажде (места Богушићи, Горажде, Вра-
н и ќ Жупчићи), Горњи Вакуф, Градачац, Грачаница, 
Дервента, Добој, Доњи Вакуф, Дрвар, Жепче, Ж и -
винице (места Живинице и Кисељак), Завидовићи, 
Зворник (места Рочевић и Челопек), Зеница, Илиџа 
(места Илиџа и Храсница), Јабланица (место Остро-
жац), Јајце, Какањ, Калесија (место Тојшићи), Ки-
сељак (место Кисељак), Кључ, Коњиц (место Сео-
ница), Котор Варош, Лактажи, Лопаре (места Вра-

жићи, Корај, Прибој и Челић), Лукавац (места Лу-
кавац, Пурачић и Турија), Маглај, Модрича, Орашје, 
Оџак, Приједор, Прњавор, Рогатица (место Ковањ), 
Рудо (места Миоће и Сетихово), Сански Мост, Србац, 
Сребреник, Теслић, Тешањ, Тузла, Угљевик, Фоча 
(места Годијево, Драгачево и Блатина), Цазин, Чај-
ниче (место Чајниче), Чапљина (место Почитељ), Че-
линец и Шипово; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Кичево и Србјани), Куманово (места Бедиње, Долно 
Македонија подрачјата на општините: Кичево (места 
Коњаре и Куманово), Скопје (места Горно Лисиче, 
Долно Лисиче, Маџари, Сарај, Сингелич и Трубаре-
во и Тетово (места Голема Речица, Долно Седларце, 
Жилче, Мала.Речица, Тетово и Фалиш); 

на територијата на Социјалистичка Република 
Словенија подрачјата на општините: Брежице, Бе-
лење, Врхника, Горња Радгона, Гросупље, Домжале, 
Дравоград (места Буковска вас при Дравограду, Драво-
град и Шентјанж при Дравограду), Жалец, Загорје об 
Сави (места Брише, Долења вас, Завине, Загорје, 
Излаке, Кисовец, Котредеж, Локе, Млинше, Потошка 
вас, Село при Загорју, Трновец и Шемник), Идрија 
(места Годович, Новаки, Планина и Чеплец), Илир-
ска Бистрица (места Горња Битња, Долња Битња, 
Илирска Бистрица и Тополе), Камник (места Буч, 
Волчји поток, Тодич, Ду п л ица, Жеје, Заприце, Кам-
ник, Коменда, Криж, Лазе в Тухињу, Мекиње, Мос-
те) Перово, Подгорје, Сухадоле и Шмарца), Кочевје, 
Крањ, Кршко, Лашко, Ленарт, Лендава, Литија (ме-
ста Вернер, Водице при Габровски, Гобник при Габ-
р о в о , Згорњи лог, Јевница, Камни врх, Костревница, 
Креснице, Литија, Моравче при Габровки, Рибче, 
Сава при Литији, Сп. Лог, Хотич, Шмартно при Ли-
тији и Штангарске Пољане), Љубљана—Бежиград, 
Љубљана—Вич—Рудник, Љубљана—Мосте Поље, 
Љубљана—Шишка, Логатец (места Жири, Јаковица, 
Лазе, Логатец и Ровте), Љутомер, Марибор, Метлика, 
Мозирје, Му река Собота, Нова Горица (место При-
става), Ормож, Постојна (места Долња Котана , Мала 
Пристава, Надање село, Нова Сушица, Острожно 
брдо, Рибница и Стара Сушица), Птуј, Радље об 
Драви, Радовљица (место Поднарт), Равне на Корош-
кем (места Брдиње, Добја вас, Добрије, Котље, Леше, 
Локовица, Преваље и Пољане), Рибница. Севница, 
Словенска Бистрица, Словенске Коњице, Словењ 
Градец, Толмин, Трбовље (места Бевшко, Габерско, 
Засавска цеста, Ојстро, Планинска вас и Трбовље), 
Требње, Тржич (места Жеје, Ковор, Криже и Се-
бење), Храстник (места Брдце, Марио, Дол при 
Храстнику, Крнице, Плеско, Поткрај, Прапретно и 
Шавна Печ), Цеље, Церкница (место Бегуње), Чрно-
мељ, Шентјур при Цељу, Шкоф ја Лока (места Бир-
кељ, Бодовље, Броде, Габрк, Годешич, Гостече, Гренц, 
Дорфарје, Драга, Зминец, Липица, Лог, Мошкрин, 
На Логу, Папирница, Певно, Пунгерт, Пуштал, Рете-
че, Свети Дух, Стари Двор, Стара Лока, Суха, Трата. 
Трње, Форме, Хоста, Црн гроб и Шкофја Лока) и 
Шмарје при Јелшах; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Србија подрачјата на општините: Алексинац (место 
Алексинац), Баточина (места Бадњевац и Лапово), 
Блаце (места Алабана, Брежане, Горња Драгуша, 
Горња Јошаница, Горње Сварче, Доња Дра-
гуин, Доња Јошаница, Доње Сварче, Качатур, 
Мала Драгуша, Међухана, Претрешња, При-
дворица, Сувоја и Шиљамана), Богатић (места 
Бадовинци, Белотић, Богатић и Дубље), Ве-
лико Градиште (места Бискупље, Гарево, Дољаш-
ница, Ђураково, Кумане, Макус, Тополовник и Триб-
роде), Владимирци, Врање (места Врање, Доње Вра-
нче и Корбевац), Горњи Милановац (места Брђани, 
Врнчани, Дренова, Дружетићи, Савинац, Семедраж, 
Таково и Шарани), Жабари (места Жабари, Ореовица 
и Четереже), Ивањица (места Бедина Варош, Дуб-
рава, Ивањица, Међуречје, При л ике, Рокци и Шуме), 
Кладово (место Кладово), Кнић (места Варе, Гунцати, 
Кнић и Љуљаци), Коцељево (место Свилеува), Кра-
гујевац (места Лужнице, Страгари и Чумић), Кра-
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љево (место Краљево), Кучево (места Волуја, Кучево 
и Раброво), Куршумлија (место Куршум л и ја), Лес-
ковац (место Лесковац), Лозница (место Лозница), 
Дучани (места Бели Камен, Бича, Горанићи, Горња 
Краварица, Гуна, Доња Краварица, Котража и Рти), 
Мало Црниће, Неготин (места Неготин и Радујевац), 
Ниш (место Ниш), Нови Пазар, Параћин, Петровац 
(места Витовница, Дубочка, Каменово, Лесковац, 
Мелница, Петровец, Рашанац и Трновче), Пирот, По-
жаревац (места Пожаревац, Пољна- и Трњане), По-
жега, Прокупље, Светозарево (место Глоговац), Сме-
дерево (места Биновац, Водањ, Врбовец, Друговац, 
Колари, Ландол, Мало Орашје, Михајловац, Раља и 
Суводол), Титово Ужице (места Горјани, Гостиница, 
Губин, До, Дубока, Злакуса, Каменица, Каран, Кр-
вавци, Крчагово, Лелићи, Луново Село, Пониквица, 
Поточане, Потпеће, Рибашевина, Севојно, Титово 
Ужице и Трнава), Трстеник (место Медвеђа), Чачак, 
Чајетина (места Крива Река, Мачкат, Рожанство и 
Сирогојно), Ћуприја (место Ћуприја) и Шабац (ме-
ста Варна, Јевремовац, Maiyp, Мачвански Причино-
вић, Миокус, Митар, Мрђеиовац, Табановић и Ша-
бац), цело подручје Социјалистичке Аутономне По-
крајине Војводине и цело подручје Социјалистичке 
Аутономне Покрајине Косово изузев атара општине 
Ђаковица; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Хрватска подрачјата на општините: Бели Манастир, 
Бјеловар, Валлово, Вараждин, Велика Горица, 
Винковци, Вировитица, Војнић, Врбовец, Вр-
бов ек о, Вргшшост, Вуковар, Гарешница, Глина, 
Госпић, Грачац, Грубиишо Поље, Дарувар, Двор, 
Делнице, Доња Стубица, Доњи Лапац, Доњи 
Михољац, Дуга Реса, Дуго Село, Ђаково, Ђур-
ђевац, Жупања, Забок, Загреб, Запрешић, Зе-
лина, Златар Бистрица, Иванец, Иванић град, Јас-
требарско, Карловац, Клањец, Копривница, К о п а -
ница, Крапина, Крижевци, Кутина, Лудбрег, Наши-
де, Нова Градишка, Нови Мароф, Новска, О гулин, 
Опатија (место Матулл), Ораховица, Осијек, Оточац, 
Озаљ, Пакрац, Пазин (место Пазин), Петриња, Под-
равска Слатина, Ријека (место Трновица), Самобор, 
Сесвете, Сисак, Славонски Брод, Славовска Пожега, 
Слуњ, Титова Кореница, Чабар, Чазма и Чаковец; 

на територијата на Социјалистичка Република 
Црна Гора подрачјата на општините: Даниловград 
(место Даниловград) и Иванград (места Вераи Село, 
Вуче, Иванград и Хареме). 

18) Taeniothrips simplex Moris: 
на територијата на Социјалистичка Република 

Србија подрачјето на општината Нови Сад (место 
Нови Сад). 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за прогласу-
вање на подрачјата заразени со карантински расти-
телни болести и штетници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/66). 

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

Бр. 9-9738/1 
24 јули 1969 година 

Белград 

481. 
Врз основа на членот 205 став 1 од Законот за 

воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), во враќа со членот 33 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), ди-
ректорот на Сојузната управа за цивилна воздушна 
пловидба пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, СТРУЧНИТЕ ИС-
ПИТИ. ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА И РАБОТИТЕ 
ШТО МОЖЕ ДА ГИ ВРШИ ВОЗДУХОПЛОВНИОТ 

ПЕРСОНАЛ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат стручната 

подготовка, стручните испити и другите услови што 
мора да ги исполнува воздухопловниот персонал; 
начинот на издавањето на дозволите за работата на 
воздухопловниот персонал и работите што ТОЈ пер-
сонал може да ги врши, како и начинот на проверу-
вањето на стручноста на посадата на воздухопло-
вите. 

Како воздухопловен персонал, во смисла на овој 
правилник, се сметаат посадата на воздухопловите (ле-
тачкиот персонал и помошниот персонал), наставни-
ците и инструкторите за летање и инспекторите на 
безбедноста на воздушната пловидба. 

Член 4 2 
Работите на воздухопловниот персонал од чле-

нот 1 на овој правилник, според видот и сложеноста, 
се: 

1) работи на управување со воздухоплов; 
2) работи на обука во летање и проверување на 

стручноста на летачкиот персонал; 
3) работи на стручен надзор над летачкиот пер-

сонал; 
4) помошни работи на воздухопловот за време 

на летање. 
Член 3 

Работите од членот 2 на овој правилник можат 
да ги вршат оние лица кои, во поглед на стручната 
подготовка и времето поминато на тие работи, ги 
исполнуваат условите пропишани со овој правилник 
и кои ќе положат стручен испит и добијат дозвола 
за работа. 

Лице што се оспособува за вршење на работите 
од членот 2 на овој правилник (ученик и приправ-
ник), може тие работи да ги врши само под надзор 
на лице што има важечка дозвола за работа. 

Член 4 
Воздухопловен персонал кој за вршење работи 

на управување со воздухоплов има дозвола за рабо-
та, може на воздухопловот да врши и посебни струч-
ни работи, ако положи посебен стручен испит според 
чл. 23 до 39 од овој правилник и ако овластувањето 
за вршење на такви работи се внесе во дозволата за 
работа. 

Член 5 
Одделните изрази употребени во овој правил-

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

кота воздухопловот ќе почне да се движи со соп-
ствено средство односно кога едрилицата ќе почне 
да се движи со влечење заради полетување до мо-
ментот кога воздухопловот односно едрилицата ќе се 
запре по завршеното слетување. Времето на лета-
њето со едрилицата во запрега се смета од моментот 
на полетување на едрилицата до моментот на разде-
лувањето од запрегата; 

2) самостојно летање е она летање што самостој-
но ќе го изврши летачот во својство на капетан на 
воздухоплов, на прв пилот на воздухоплов за кој 
е пропишано најмалку два пилота, пилот, наставник 

Заменик 
сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јурисиќ, с. р. 
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или инструктор за летање, како и во својство на 
лице што врши проверување на стручноста на по-
садата на воздухопловите; 

3) за време на летање под IFR услови е вкупното 
време на летањето со помош на инструментите под 
условите на IMC или под покривка, со користење на 
радио-навигациони уреди; 

4) летање без надворешна видливост е летање 
на воздухоплов со помош на инструментите под по-
кривка без водење од земјата, односно летање со 
едрилица во облаци; 

5) ноќно летање е време на летање во периодот 
кој почнува половина час по заодувањето на сон-
цето а завршува половина час пред излегувањето на 
сонцето; 

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

7) линиско летање е меѓуаеродромско летање во 
редовниот или нередовниот воздушен сообраќај; 

8) летање на долги линии (Long rang) е меѓуае- . 
родромско летање на долги линии и преку океан при 
кое е неопходно користењето на астронавигацијата и 
другите средства на навигација од голем домет; 

9) ученик е лице кое се обучува за вршење на 
некоја определена стручна работа за која му се из-
дава дозвола за работа; 

10) приправник е лице кое има една од важеч-
ките дозволи за работа а се оспособува за вршење 
на оние стручни работи за кои се внесува овласту-
вање во односната дозвола, односно за кои се издава 
дозвола за работа од повисок степен; 

И) пилот е лице кое управува со воздухоплов 
и кое е одговорно за управувањето со воздухопловот 
и за безбеднста на воздухопловот за време на тра-
ењето на летањето; 

12) прв пилот е лице кое од седиштето предви-
дено за прв пилот управува со воздухопловот за кој 
е пропишано најмалку два пилота, и кое е одговорно 
за управувањето со воздухопловот и за безбедноста 
на воздухопловот за време на траењето на летањето; 

13) втор пилот е лице кое на воздухопловот, за 
кој е пропишано најмалку два пилота, врши опреде-
лени стручни работи од седиштето предвидено за 
вториот пилот и кое му помага на првиот пилот во 
управувањето со воздухопловот за време на траење-
то на летањето; 

14) тип на воздухоплов е секој воздухоплов кој 
ги има основните карактеристики што се заеднички 
за повеќе воздухоплови: 

15) тежина на воздухопловот е најголема дозво-
лена тежина на воздухопловот при полетување; 

16) инструменти лив летање (IFR) е летање со по-
мош на инструменти под IMC услови или под по-
кривка, со користење на радио-навигациони уреди; 

17) Ш С е меѓународна кратенка со која се оз-
начуваат метеоролошките услови за инструментал-
но летање; 

18) VMC е меѓународна кратенка со која се оз-
начуваат метеоролошките услови за визуелно ле-
тање; 

19) VFR се правила за визуелно летање; 
20) IFR се правила за инструментално летање. 

II. СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И ДРУГИ УСЛОВИ 
ШТО МОРА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ВОЗДУХОПЛОВ-

НИОТ ПЕРСОНАЛ 

1. Летачки персонал 

Член в 
Работите на управување со воздухоплов ги врши 

летачкиот персонал, и тоа: 

1) спортски пилот кој завршил обука за спорта 
ски пилот; кој има најмалку 30 часови самостојно 
летање со авион од што најмалку 6 часови самостој-
но меѓу аеродром око летање, со слетувања на четири 
различни аеродроми со тоа што едно од растојанија-
та помеѓу аеродромите да изнесува над 100 km; и 
кој има положен стручен испит за вршење работи 
на спортски пилот. Ако спортскиот пилот има доз-
вола за работа на пилот на едрилица, може како 
услов за вршење на овие работи да му се признаат 
25 часови самостојно летање наместо 30 часови са-
мостојно летање; 

2) професионален пилот кој има в а ж е л а дозво-
ла за работа на спортски пилот и кој завршил обу-
ка за професионален пилот; кој има најмалку 200 
часови летање со авион од што 100 часови само-
стојно летање; 20 часови самостојно маршрутно ле-
тање од што најмалку 10 часови меѓуаеродромско 
летање во контролиран воздушен простор со упо-
треба на радио-навигациони средства вклучувајќи 
и едно маршрутно летање од најмалку 600 km со 
најмалку 2 слетувања на попатните аеродроми; 10 
часови летање без надворешна видливост од што 
најмногу 5 часови летање со уреди за симулирано 
летање; 5 часови самостојно ноќно летање со нај-
малку 10 полетувања и 10 слетувања; и кој има по-
ложен стручен испит за вршење работи на професи-
онален пилот; 

3) професионален пилот I класа кој има важечка 
дозвола за работа на професионален пилот и кој 
завршил обука за професионален пилот I класа; кој 
има 700 часови самостојно летање со авион, од што 
најмалку 200 часови линиско летање во својство на 
прв пилот во воздушниот сообраќај односно најмал-
ку 150 часови летање во својство на прв пилот во 
воздушниот сообраќај и 100 часови летање во свој-
ство на приправник за прв пилот под надзор на ин-
структор, вклучувајќи и најмалку 25 часови ноќно 
летање со најмалку 10 полетувања и 10 слетување; 
кој има овластување за инструментално летање 
(IFR), и кој има положен стручен испит за вршење 
работи на професионален пилот I класа; 

4) сообраќаен пилот кој има важечка дозвола за 
работа на професионален пилот I класа и кој за-
вршил обука за сообраќаен пилот; кој има најмал-
ку 1200 часови самостојно летање со авион, од што 
250 часови линиско летање во својство на прв пилот 
во воздушниот сообраќај односно најмалку 150 ча-
сови летање во својство на прв пилот и најмалку 
200 часови летање во својство на приправник за прв 
пилот под надзор на инструктор; кој има најмалку 
75 часови инструментално летање (IFR); и кој има 
положен стручен испит за вршење работи на соо-
браќаен пилот; 

5) спортски пилот на хеликоптер кој завршил 
обука за спортски пилот на хеликоптер; кој има 
најмалку 40 часови летање со хеликоптер од што 10 
часови самостојно летање; кој има 3 самостојни пре-
лети на три терени што се меѓусебно оддалечени над 
45 km; кој има едно слетување и едно полетување 
од теренот на надморска височина над 600 m за-
висно од перформансите на хеликоптерот, и КОЈ има 
положен стручен испит за вршење работи на спорт-
ски пилот на хеликоптер. Ако спортскиот пилот на 
хеликоптер има дозвола за работа на спортски пилот 
па авион, може како услов за вршење на овие работи 
да му се признаат 30 часови самостојно летање на-
место 40 часови самостојно летање. Ако спортскиот 
пилот на хеликоптер има дозвола за работа на про" 
фесионален пилот на авион односно дозвола за ра-
бота од повисок степен, може како услов да му се 
признаат 25 часови наместо 40 часови самостојно ле-
тање. Бројот на часовите на самостојно летање со 
хеликоптер предвиден во оваа точка не може да со 
намали под 10 часови; 

6) професионален пилот на хеликоптер кој за--
вршил обука за професионален пилот на хеликоп-" 
тер; кој има најмалку 100 часови летање со хеликоп^ 
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тер од што 35 часови самостојно летање, 10 самостој-
ни прелети од што 2 прелета преку 150 km и 5 часови 
самостојно ноќно летање; и кој има положен стручен 
испит за вршење работи на професионален пилот на 
хеликоптер. Ако професионалниот пилот на хели-
коптер има дозвола за работа на спортски пилот на 
авион, може како услов за вршење на овие работи 
да му се признаат 70 часови наместо 100 часови ле-
тање со хеликоптер. Ако професионалниот пилот на 
хеликоптер има дозвола за работа на професионален 
пилот или дозвола за работа од повисок степен, може 
како услов да му се признаат 50 часови наместо 100 
часови летање со хеликоптер; 

7) сообраќаен пилот на хеликоптер кој има ва-
жечка дозвола за работа на професионален пилот на 
хеликоптер и КОЈ завршил обука за сообраќаен пи-
лот на хеликоптер; кој има најмалку 600 часови ле-
тање со хеликоптер од што 300 часови самостојно 
летање во својство на прв пилот; кој има овласту-
вање за инструментално летање (IFR) и кој има по-
ложен стручен испит за вршење работи на сообра-
ќаен пилот на хеликоптер; 

8) пилот на едрилица кој завршил обука за пи-
лот на едрилица; кој има најмалку 30 часови само-
стојно летање со едрилица, и кој има положен стру-
чен испит за вршење работи на пилот на едрилица. 
Ако пилотот на едрилица има дозвола за работа на 
пилот на авион, може како услов за вршење на овие 
работи да му се признаат 8 часови смостојно летање 
наместо 30 часови самостојно летање; 

9) навигатор-летач кој завршил училиште за на-
вигатор-летач; КОЈ има најмалку 200 часови меѓуае-
родромско летање во својство на ученик навигатор 
од што најмалку 50 часови летање ноќе; кој нај-
малку 25 пати ноќе и 25 пати дење успешно ја о-
предели позицијата во летањето користејќи при тоа 
средства за воздухопловна навигација, и кој има по-
ложен стручен испит за вршење работи на навига-
тор-летач; 

10) радио-телеграфист-летач кој завршил учи-
лиште односно курс за радио-телеграфист-летач; кој 
има најмалку 50 часови летање во својство на уче-
ник радио-телеграфист-летач, и кој има положен 
стручен испит за вршење работи на радио-телегра-
фист-летач; 

И) механичар-летач кој има стручна подготовка 
за вршење работи на воздухопловен механичар I 
категорија на определен тип воздухоплов", кој на тие 
работи поминал три години од што најмалку една 
година на тип воздухоплов на кој е предвиден ме-
ханичар-летач; кој завршил обука за механичар-
-летач; кој има најмалку 50 часови летање во свој-
ство на ученик механичар-летач, и кој има положен 
стручен испит за вршење работи на механичар-ле-
тач: 

12) пилот на слободен балон кој завршил обука 
за пилот на слободен балон; кој има најмалку де-
сет качувања со слободен балон во просечно траење 
од 2 часа, и тоа шест качувања со инструктор, едно 
качување со инструктор на височина над 3000 m и 
едно самостојно качување, и кој има положен стру-
чен испит за вршење работи на пилот на слободен 
балон. 

Искокање со падобран од воздухоплов, кое е во 
врска со воздушната пловидба, можат да вршат са-
мо лица што завршиле теориска и практична обука 
во скокање со падобран од воздухоплов; кои имаат 
најмалку 40 скокови со падобран од што најмалку 
30 скокови со отворање на падобранот на слободно 
дејство; кои имаат најмалку 10 скокови со падобран 
со задржување во отворањето над 10 секунди од што 
2 скока со задржување во отворањето над 25 секун-
ди; кои ќе положат стручен испит за искокање со 
падобран од воздухоплов според градивото за про-
грамата пропишано со овој правилник и кои ќе до-
бијат дозвола на падобранец. 

2. Наставници и инструктори за летање 

Член 7 
Обука во летање и проверување на стручноста 

на летачкиот персонал вршат, и тоа: 
1) обука на спортски пилоти на авион односно 

на хеликоптер — наставник по моторно летање кој 
најмалку три години има дозвола за работа на спорт-
ски пилот или дозвола за работа од повисок степен 
и најмалку 300 часови летање; кој завршил 
обука за наставник по моторно летање; кој има нај-
малку 20 часови летање со тип воздухоплов на кој 
врши обука; кој има овластување за акробатско ле-
тање; кој во својство на приправник за наставник о-
бучил најмалку 3 ученици, и кој положил посебен 
стручен испит за вршење работи на наставник по 
моторно летање. Ако наставникот по моторно лета-
ње има овластување за работа во својство на настав-
ник по едриличарство, може како услов за вршење 
на овие работи да му се признаат најмалку 200 ча-
сови летање наместо најмалку 300 часови летање; 

2) обука на професионални пилоти на авион од-
носно на хеликоптер — наставник по моторно ле-
тање кој најмалку три години има дозвола за работа 
на професионален пилот на авион односно хеликоп-
тер или дозвола за работа од повисок степен, кој 
има најмалку 500 часови летање во својство на пилот, 
од што најмалку 50 часови летање со воздухоплов 
на кој треба да биде наставник по летање односно 
најмалку 20 часови летање со едномоторен тип на 
авион или хеликоптер; кој завршил обука за настав-
ник по моторно летање; кој има овластување за 
акробатско летање; кој завршил училиште односно 
курс за ноќно летање со најмалку 25 часови само-
стојно летање или има овластување за инструмен-
тално летање (IFR); кој има овластување за корис-
тење на радио-станица и радио-навигациони сред-
ства (радио-телефонија); кој во својство на приправ-
ник за наставник обучил најмалку 3 ученици и кој 
положил посебен стручен испит за вршење работи на 
наставник по моторно летање; 

3) обука на пилот за тип авион односно хеликоп-
тер тежок до 5700 kg — инструктор за летање кој 
има дозвола за работа на професионален пилот на 
авион односно хеликоптер или дозвола за работа од 
повисок степен, кој има најмалку 800 часови летање 
од што најмалку 100 часови летање со воздухоплов 
на кој треба да биде инструктор, и кој положил по-
себен стручен испит за вршење работи на инструк-
тор за летање; 

4) на сите воздухоплови тешки до 60.000 kg — 
инструктор за летање во воздушниот сообраќај кој 
има дозвола за работа на професионален пилот I 
класа на авион тежок до 20.000 kg односно дозвола 
за работа на сообраќаен пилот на авион тежок пад 
2ЈО.ООО kg, или дозвола за работа на сообраќаен пилот 
на хеликоптер за хеликоптер тежок над 5700 kg; кој 
има најмалку 3000 часови летање од што најмалку 
2000 часови во воздушниот сообраќај; кој завршил 
обука за инструктор за летање, и кој положил по-
себен стручен испит за вршење работи на инструк-
тор за летање; 

5) на сите воздухоплови тешки над 60.000 kg — 
инструктор за летање во воздушниот сообраќај кој 
има дозвола за работа на сообраќаен пилот; кој има 
најмалку 5000 часови летање од што 3000 часови во 
воздушниот сообраќај, кој завршил обука за ин-
структор за летање, и кој положил посебен стручен 
испит за вршење работи на инструктор за летање; 

6) на воздухопловите во јавниот воздушен соо-
браќај — инструктор за линиско летање кој има 
дозвола за работа на професионален пилот I класа 
или дозвола за работа од повисок степен зависно 
од тежината на воздухопловот; кој има најмалку 
1000 часови линиско летање во својство на прв пи-
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лот; кој завршил обука за прв пилот на односниот 
тип воздухоплов, и кој положил посебен стручен ис-
пит за вршење работи на инструктор за линиско 
летање; 

7) наставник по едриличарство кој најмалку три 
години има дозвола за работа на пилот на едрилица 
и најмалку 300 часови летање со едрилица на вител 
и во аерозапрега; кој завршил обука за наставник по 
едриличар ство; кој е обучен за летање со едрилица 
без надворешна видливост; кој има најмалку 1000 
km слободни прелети; кој има овластување за акро-
батеко летање; кој во својство на приправник за 
наставник обучил најмалку 3 ученици; и кој поло-
жил посебен стручен испит за вршење работи на 
наставник по едршшчарство. Ако наставникот по е-
дриличарство има овластување за вршење работи на 
наставник по моторно летање, може како услш за 
вршење на овие работи да му се признаат 500 km 
слободни прелети и 150 часови летање наместо 1000 
km слободни прелети и 300 часови летање; 

8) наставник по падобравстао кој има овласту-
вање за и скокање со падобран од воздухоплов и 
најмалку 100 скокови со падобран од што: два скока 
со задржување во отворањето над 50 секунди, еден 
скок од височина над 4000 т , пет скокови ноќе и два 
скока на вода; кој завршил обука за наставник по 
падобранство; кој во својство на приправник за на-
ставник по пад обран ство обучил најмалку 3 ученици, 
и кој има положен посебен стручен испит за вршење 
работи на наставник по падобранство; 

9) инструктор на иавигатори кој има дозвола за 
работа на навигатор-летач; кој најмалку три години 
вршел должност на наЕигатор-летач; кој има искус-
тво во водење воздухоплови на долги и прекуокеан-
ски летања; кој завршил обука за инструктор на 
накитатор, и кој положил посебен стручен испит за 
вршење работи на инструктор на навигатори; 

10) инструктор на радгго-телеграфист!!"летани кој 
има дозвола за работа на радио-телеграфист-летач; 
кој најмалку три години вршел должност на радио-
-телеграфист-летач; кој завршил обука за инструк-
тор на радио -тел егра фи ст и- л ега чиг и кој положил 
посебен стручен испит за вршење работи на инструк-
тор на радио-телеграфисти-летачи; 

И) инструктор на мехапичари-летачи кој има 
дозвола за работа на механичар-летач; кој најмалку 
три години вршел должност на механичар-летач; 
кој завршил обука за инструктор на механичари-ле-
тачи и кој положил посебен стручен испит за врше-
ње работи на инструктор на механичари-летачи. 

3. Инспектори на безбедноста на воздушната пло-
видба 

Член 8 
Работи на стручен надзор над летачкиот пер-

сонал, во поглед на стручната подготовка и другите 
услови пропишани за одделни работни места и во 
поглед на начинот на вршењето на определени ра-
боти, и работи на проверување на стручноста на член 
на посада на воздухоплов, вршат: 

1) инспектор на летачкиот персонал на спортска 
и стопанска авијација кој има завршено воздухо-
пловно училиште; кој има дозвола за работа на про-
фесионален пилот и овластување за работа во свој-
ство на наставник по летање за обука на професио-
нални пилоти; кој во својство на пилот во струката 
поминал најмалку десет години; КОЈ има најмалку 
2000 часови летање од што 700 часови во својство на 
пилот во спортската односно стопанската авијација, 
и кој има овластување за работа на определен тип 
воздухоплов на кој врши проверување на струч-
носта; л 

2) инспектор на летачкиот персонал на сообра-
ќајната авијација кој има завршено воздухопловно 
училиште; кој има дозвола за работа на сообраќаен 

пилот и овластување за работа во својство на инструк-
тор за летање во воздушниот ообраќај; кој во свој-
ство на пилот во сообраќајот поминал најмалку де-
сет години, и кој има најмалку 7000 часови летање 
од што во сообраќајната авијација најмалку 4000 
часови летање во својство на прв пилот; 

3) инспектор на едриличарството кој има завр-
шено средно училиште односно на него соодветно 
училиште и завршено училиште за пилоти едрили-
ч а р ^ кој има дозвола за работа на пилот на едри-
лица и овластување за работа во својство на настав-
ник по летање; кој во својство на пилот на едрилица 
поминал најмалку десет години на работи од областа 
на едриличарството; кој има најмалку 800 часови 
летање со едрилица од што најмалку 200 часови ле-
тање во својство на наставник по едриличар ство, и 
кој има дозвола на контролор на изградба на едри-
лица; 

4) инспектор на падобранството кој има заврше-
но средно училиште односно на него соодветно учи-
лиште и завршено училиште за падобранство; кој 
има овластување за искокање со падобран од возду-
хоплов; КОЈ на работи на падобранство поминал нај-
малку десет години од што најмалку седум години во 
СВОЈСТВО на инструктор за падобранство; кој има нај-
малку 300 скокови со падобран и кој има дозвол-а на 
контролор на изградба на падобран. 

4. Помошен персонал 

Член 9 
Помошните работи на воздухоплов за време на 

летањето ги врши помошниот персонал, постојано и 
во вид на занимање. 

Помошните работи од ставот 1 на овој член не 
се однесуваат на управување со воздухоплов, но мо-
жат да придонесуваат за успешно и безбедно извр-
шување на летање. 

Лицата што вршат помошни работи на воздухо-
плов за време на летање, мораат да имаат стручна 
подготовка пропишана со посебен пропис за рабо-
тите што ги вршат на воздухопловот постојано и во 
вид на занимање, како и дозвола за работа издадена 
под условите пропишани со овој правилник:. 

III. СТРУЧНИ ИСПИТИ И НАЧИН НА ПРОВЕРУ-
ВАЊЕ НА СТРУЧНОСТА 

1. Стручни испити на воздухопловниот персонал 

Член 10 
Стручен испит се полага за вршење на работите 

од членот 2 на овој правилник, а посебен стручен 
испит за вршење на посебните стручни работи од 
членот 4 на овој правилник. 

Врз основа на положениот стручен испит од ста-
вот 1 на овој член се стекнува дозвола за работа 
на: спортски пилот, професионален пилот, професи-
онален пилот I класа, сообраќаен пилот, спортски 
пилот на хеликоптер, професионален пилот на хе-
ликоптер, сообраќаен пилот на хеликоптер, пилот 
на едрилица, навигатор-летач, радио-телеграфист-
-летач, механичар-летач и пилот на слободен балон. 

Врз основа на положениот посебен стручен испит 
од ставот 1 на овој член се стекнува овластување 
за вршење на посебни стручни работи, и тоа: за ле-
тање со определен тип воздухоплов, за инструмеч-
тално летање (IFR), за изведување акробации со 
воздухоплов во воздух (акробатско летање) и за ле-
тање на долги линии, за вршење работи на настав-
ник по моторно летање, инструктор за летање, па 
наставник по едриличарство, на наставник по падо-
бранецот на инструктор на навигатори-летачи, на 
инструктор на радио-телеграфисти-летачи, на ин-
структор на механичари-летачи и на инспектор на 
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летачкиот персонал, за проба и испитување на про-
тотипови авиони и хеликоптери, за проба и испи-
тување на прототипови едрилици и за проба и ис-
питување на прототипови падобрани, за користење 
на радио-станица и радио-навигациони средства 
(радио-телефонија) и за авио-третирање на земји-
шни површини. 

Член И 
Стручни испити за вршење на работите од чле-

нот 2 на овој правилник може да полага воздухо-
пловниот персонал што ги исполнува условите од 
чл.- 6 до 9 на овој правилник. 

Стручните испити се состојат од теориски и прак-
тичен дел. 

На теорискиот дел од стручниот испит кандида-
тот работи писмена задача (писмено полагање) и 
одговара усно според програмата утврдена за оној 
вид работи и 0H0i тип воздухоплови за кои го по-
лага испитот. 

На практичниот дел од стручниот испит канди-
датот работи практична задача. 

2. Програма на стручниот испит 

Член 12 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

стручниот испит за вршење работи на спортски пи-
лот опфаќа: 

1) воздухопловна навигација (основни знаења од 
сметковната навигација и користење на навигацио-
ни карти); 

2) а еро динамика и теорија на летањето (основни 
знаења, ограничувања во управувањето со авион и 
знаења за ковитот); 

3) метеорологија (основни поими); 
4) познавање на авионот, моторите и инструмен-

тите (видови, основни и конструктивни делови и 
принципи на работата); 

5) познавање и експлоатација на авионот и мо-
торите, како и присилни постапки: 

6) познавање на својствата на падобранот и на 
неговата употреба; 

7) правила на летањето; 
8) прописи од областа на цивилното воздухоплов-

ство. 
На практичниот дел од стручниот испит канди-

датот мора, во својство на пилот, да покаже дека 
е способен да ги изведува нормалните маневри со 
авион предвидени за определен тип авион. 

1 Член 13 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

стручниот испит за вршење работи на професиона-
лен пилот опфаќа: 

1) воздухопловна навигација (целосно познавање 
на сметковната навигација и основите на радио-на-
вигацијата, како и познавање на користењето на 
радио-навигационите уреди); 

2) аеродинамика и теорија на летањето (детално 
познавање на ограничувањата во летање, провлече-
но летање, центража и нејзино дејство врз можнос-
тите за летање, основи на летањето во условите на 
големи брзини); 

3) метеорологија (основни елементи, воздушни 
маси, читање на карти и на метеоролошки извештаи); 

4) познавање на авионот, моторите и инструмен-
тите (детално за видовите, конструктивните делови 
и принципите на работата); 

5) познавање и експлоатација на авионот и мо-
торите, како и присилни постапки; 

6) познавање на својствата на падобранот и не-
говата употреба; 

7) правила на летањето (основни постапки и 
процедури во воздушниот сообраќај); 

8) прописи од областа на цивилното воздухо-
пловство. 

На практичниот дел од стручниот испит канди-
датот мора, во својство на пилот, да покаже дека 
е способен да ги изведува сите маневри со авион и 
дека е способен за меѓуаеродромско летање во кон-
тролиран воздушен простор со користење на радио-
-навигациони уреди. 

Член 14 
Градивото за програмата на тероискиот дел од 

стручниот испит за вршење работи на професиона-
лен пилот I класа односно сообраќаен пилот опфаќа: 

1) воздухопловна навигација (сметковна навига-
ција, радио-навигација, навигација во широчините 
близу до половите, баричка навигација, астрономска 
навигација и планирање на летање); 

2) метеорологија (општи системи за собирање на 
метеоролошките податоци и за нивното пренесување, 
метеоролошки карти и прогнозирање на времето, ус-
лови на замрзнувањето, височински ветрови и нив-
ното дејство врз летањето, метеоролошки информа-
ции и документација); 

3) аеродинамика и теорија на летањето (ограни-
чување во управувањето со авион, принципи на рас-
поредот на товарот, центража и нејзиното дејство 
врз летачките карактеристики на авионот, детално 
за летањето на критичните нападни агли, летање 
во условите на големи брзини); 

4) познавање на моторите (клипни и турбомлаз-
ни); 

5) познавање на авионот (на конструкцијата, на 
системот на командите, на кочниците, противпожар-
н а ^ уреди, уредите за разладување, . климатските 
уреди и уредите за одржување на кабинетот при-
тисок); 

6) авионски инструменти (навигациони, пилотаж-
ни, за контрола на работата на моторите на авионот 
и на уредите); 

7) електротехника и електроника (основни по-
ими) ; 

8) правила на летањето (постапки и процедури 
во воздушниот сообраќај); 

9) прописи од областа на цивилното воздухоплов-
ство; 

10) знаење на англискиот јазик (основно зна-
ење, конверзација и познавање на воздухопловната 
терминологија на англиски јазик во врка со работите 
на управување со воздухоплов). 

На практичниот дел од стручниот испит за вр-
шење работи на професионален пилот I класа кан-
дидатот мора, во својство на прв пилот на повеќе-
моторен авион, по можност тежок над 5700 kg, да 
покаже дека е способен да управува со авионот со 
похмош на инструменти при изведување на сите ма-
неври предвидени за тој тип авион, а посебно дека 
е способен за летање со еден исклучен мотор ако 
се предвидува тоа за тој тип авион. 

Кандидатот за професионален пилот I класа 
треба и да покаже дека е способен за меѓуаеродром-
ско летање помеѓу аеродромите за јавен воздушен 
сообраќај под IMC услови. 

На практичниот дел од стручниот испит за вр-
шење работи на сообраќаен пилот кандидатот мора, 
во својство на прв пилот на повеќемоторен авион 
тежок над 5700 kg, да покаже дека е способен да 
управува со авионот со помош на инструменти при 
изведување на сите маневри предвидени за тој тип 
авион, а посебнб дека е способен за летање со ис-
клучен мотор. 

Кандидатот за сообраќаен пилот треба и да по-
каже дека еЧтособен за меѓу аеродромско летање на 
линиите во меѓународниот воздушен сообраќај под 
IMC услови. 
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Член 15 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

стручниот испит за вршење работи на спортски пи-
лот на хеликоптер односно на професионален пилот 
на хеликоптер односно на сообраќаен пилот на хе-
ликоптер го опфаќа, и тоа: 

1) за вршење работи на спортски пилот на хе-
ликоптер — градивото пропишано во членот 12 став 
1 точ. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 на овој правилник, како и 
основите на летањето со хеликоптер и познавање 
на хеликоптерите и нивните мотори; 

2О за вршење работи на професионален пилот на 
хеликоптер — градивото пропишано во членот 13 
став 1 точ. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 на овој правилник, 
како и теоријата на летањето со хеликоптер со о-
граничувања во управувањето и познавање на хе-
ликоптерите и нивните мотори; 

3) за вршење работи на сообраќаен пилот на 
хеликоптер — градивото пропишано во членот 14 
став 1 точ. 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 на овој правилник, 
како и теоријата на летањето со хеликоптер (де-
тално), познавање на хеликоптерите и нивните мо-
тори и знаење на англискиот јазик (основно знаење, 
конверзација и познавање на воздухопловната т е р -
минологија на англиски јазик bo врска со работите 
на управување со хеликоптер). 

На практичниот дел од стручниот испит канди-
датот за спортски пилот на хеликоптер мора да по-
каже дека е способен да изведува нормални маневри 
на соодветен тип хеликоптер. 

На практичниот дел од стручниот испит канди-
датот за професионален пилот на хеликоптер мора 
да покаже дека е способен да изведува секакви ма-
неври на соодветен тип хеликоптер. 

На практичниот дел од стручниот испит канди-
датот за сообраќаен пилот на хеликоптер мора да 
покаже дека е способен да ги изведува сите ма-
неври дење и ноќе, вклучувајќи го и слетувањето 
на вода и на височински хелиодром, како и дека е 
способен да изведува присилни слетувања со авто-
нротација. 

Член 18 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

стручниот испит за вршење работи на пилот на 
едрилица опфаќа: 

1) воздухопловна навигација (основи на смет-
ковната навигација); 

2) аеродинамика и теорија на летањето (основни 
поими, ограничувања во управувањето со едрилица 
и знаење за ковитот); 

3) метеорологија (основни поими и знаење за 
метеоролошките услови за едрење); 

4) познавање на материјалот од кој се гради 
едрилица и на нејзините особини, и на целокупната 
изградба на едрилиците, како и познавање на ин-
струментите;, 

5) познавање на својствата на падобранот и на 
неговата употреба; 

6) правила на летањето; 
7) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство. 
На практичниот дел од стручниот испит канди-

датот мора да покаже дека е способан да ги изве-
дува сите нормални и присилни маневри со високо-
способна едрилица. 

Член 17 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

стручниот испит за вршење работи на навигатор-
-летач опфаќа: 

1) воздухопловна навигација (сметковна навига-
ција, радио-навигација, навигација во широчините 
близу до половите, баричка навигација, астроном-
ска навигација и планирање на летањето; 

2) познавање на калибражата на навигационата 
Опрема и на инструментите; 

3) метеорологија (општи системи на собирање 
метеоролошки податоци и нивно пренесување, мете-
оролошки карти и прогнозирање на времето, услови 
на замрзнувањето, височински ветрови и нивното 
дејство врз летаното, метеоролошки информации и 
документација); 

4) правила на летањето (постапки и процедури 
во воздушниот сообраќај); 

5) прописи од областа на цивилното воздухо-
пловство; 

6) знаење на англискиот јазик (основно знаење, 
конверзација и познавање на воздухопловната тер-
минологија на англиски јазик во врска со работите 
на управувањето со воздухоплов). 

На практичниот дел од стручниот испит канди-
датот мора да покаже дека е способен да води авион 
со помош на сите методи на воздухопловна нави-
гација. 

Член 18 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

стручниот испит за вршење работи на радио-теле-
графист-летач, опфаќа: 

1) познавање на радио-уредите; 
2) основи на електротехниката; 
3) радио-телеграфија и радио-телефонија, со си-

те процедури во меѓународниот воздушен сообраќај; 
4) правила на летањето; 
5) прописи од областа на цивилното воздухоплов-

ство; 
6) знаење на англискиот јазик (основно знаење, 

конверзација и познавање на англиски јазик на тер-
минологијата којашто во радио-телеграфијата се 
употребува во врска со работите на управувањето 
со воздухоплов). 

На практичниот дел од стручниот испит канди-
датот мора да покаже дека го познава начинот на 
управувањето со авионските радио-уреди, п р е о д у -
вањето на таквите уреди и отстранувањето на неис-
правностите на таквите уреди; начинот на предава-
њето и приемот на телеграми по радио-телеграфи-
ја (100 букви во минута); шифрирањето и дешифри-
рањето на телеграмите според Q кодекс. 

Член 19 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

Стручниот испит за вршење работи на механичар-
-летач опфаќа: 

1) аеродинамика и теорија на летањето (основни 
поими, целосно познавање на центражата и нејзино-
то дејство врз летачките карактеристики на авио-
нот); 

2) познавање на авионот и моторите (експлоата-
ција и присилни постапки); 

3) прописи од областа на цивилното воздухо-
пловство, што се однесуваат на воздухопловите и 
воздухопловната опрема; 

4) знаење на англискиот јазик (основно знаење, 
конверзација и познавање на англиски јазик на 
терминологијата за означување на уредите, дело-
вите и постапките во врска со работите на управу-
вањето со воздухоплов и експлоатацијата на воз-
духопловот). 

На практичниот дел од стручниот испит канди-
датот мора да покаже дека е способен да планира 
летање и да изработи претсметка за гориво, да врши 
прегледи и прием на авиони пред летањето и по 
извршување на летањето, да става мотор во дви-
жење, да врши потребни загревања и проби и да 
врши потребни опслужувања за време на летањето 
и при присилните постапки. 

Член 20 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

стручниот испит за вршење работи на пилот на сло-
боден балон опфаќа: 

1) навигација и основи на визуелната ориента-
ција; 
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2) аеростатика и метеорологија (само она што се 
однесува на летање на слободен балон); 

3) познавање на балонот и на неговата опрема; 
4) познавање на својствата на падобранот и на 

неговата употреба; 
5) правила на летањето; 
6) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство. 
На практичниот дел од стручниот испит кандиќ 

датот мора да покаже дека е способен да се качува 
на балон и да маневрира со него. 

Член 21 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

стручниот испит за искокање со падобран од воз-
духоплов опфаќа: 

1) теорија на СКОКОТ; 

2) техника на скокот; 
3) познавање на падобранот, опремата и авионот; 
4) метеорологија; 
5) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство, што се однесуваат на искокање со падо-
бран од воздухоплов. 

Практичниот дел од стручниот испит опфаќа 
СКОКОВИ СО падобран врз основа на кои може да се 
оцени дали кандидатот ги совладеал елементите на 
скокот, а особено одделувањето од авионот, одржу-
вањето на стабилна положба на телото при слобод-
но паѓање, отворањето на резервен падобран, одр-
жувањето на правилна положба на телото при при-
станување на земјата и др. 

Член 22 
Лицата што постојано и во вид на занимање 

вршат помошни работи (член 9), полагаат стручен 
испит според програмата што е со посебен пропис 
предвидена за такви работи. 

3. Програма на посебниот стручен испит 

Член 23 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен ипит за летање со определзн 
тип воздухоплов опфаќа: познавање на воздухо-
пловот. експлоатации и присилни постапки за од-
носниот тип воздухоплов. 

Практичниот дел од посебниот стручен испит 
се состои од практична работа на кандидатот, која 
се однесува на изведување на сите маневри и пос-
тапки со воздухопловот а според неговата намена. 

а 
Член 24 

Градивото за програмата на теорискиот дел од 
посебниот стручен испит за инструментално летање 
(IFR) опфаќа: 

1) теорија на инструменталист летање; 
2) воздухопловна навигација (сето она што се 

однесува на IFH летање); 
3) радио-навигациони средства што се користат1 

за инструментално летање, вклучувајќи ги и сред-
ствата за инструментално приоѓање и слетување; 

4) метеорологија (дејство на метеоролошките ус-
лови врз изведувањето на летање и користењето на 
метеоролошки податоци за планирање на летањето); 

5) правила и прописи што се однесуваат на ин-
струментално летање, како и радио-процедури на 
англиски Јазик. 

Практичниот дел од посебниот стручен испит се 
состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на: управување со воздухопловот со 
помош на инструменти во сите фази на летањето со 
нормални маневри, водење на воздухоплов на опре-
делена маршрута, приоѓање според сите постојни сис-

теми за слетување и одржување на радио-врска на 
англиски јазик по процедурите определени од Ор-
ганизацијата за меѓународно цивилно воздухоплов-
ство (ICAO). 

Член 25 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за изведување акробации 
со воздухоплов во воздух (акробатско летање), оп-
фаќа: 

1) аеродинамика и теорија на летањето (целосно 
познавање на летање односно изведувањето разни 
фигури со воздухоплов во Летање и можност за оп-
товарување во одделни фигури); 

2) познавање и експлоатација на односниот воз-
духоплов и присилни постапки); 

3) правила и прописи, што се однесуваат на из-
ведување акробации со воздухоплов во воздух (ак-
робатско летање). 

Практичниот дел од посебниот стручен испит се 
состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на континуирано изведување нормални 
и грбни акробации со воздухоплов предвидени за 
актробатско летање. 

Член 26 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за летање на долги линии 
опфаќа: 

1) навигациони подготовки на летање на долги 
линии; 

2) воздз^хопловна навигација (сите методи вклу-
чувајќи ја и астронавигацијата); 

3) навигациона опрема и инструменти (детално 
за преодувањето на инструментите и за вршењето 
на поправки). 

Практичниот дел од посебниот стручен испит се 
состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на водење воздухоплов на меѓуконти-
нентална маршрута според сите методи на навига-
цијата. 

Член 27 
Градивото за програмата на 'теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за наставници по моторно 
летање што вршат обука на спортски пилоти на 
авиони тешки до 1500 kg односно на хеликоптери, 
опфаќа: 

1) воздухопловна навигација и сметковни под-
готовки за летање (пресметка за гориво и работа со 
компјутер); 

2) аеродинамика и теорија на летањето (целосно 
познавање на превлеченото летање и ковитот); 

3) метеорологија (основни елементи и дејство на 
метеоролошките услови врз можностите за летање); 

4) познавање на авионот односно хеликоптерот, 
моторите и инструментите; % 

5) психологија (основни поими)', 
6) методика на обуката во летање; 
7) познавање и експлоатација на односниот ави-

он или хеликоптер, како и присилни постапки; 
8) правила на летањето; 
9) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство. 
Практичниот дел од посебниот стручен испит се 

состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на: управувањето со авион односно хе-
ликоптер од седиштето предвидено за наставникот 
по основни елементи на летањето, техниката на ис-
правањето на грешките во управувањето со авион 
односно хеликоптер во летање, присилните постапки 
и водењето на авион односно хеликоптер во контро-
лиран воздушен простор со помош на навигациони 
средства. 

Градивото за програмата на теорискиот дел од 
посебниот стручен испит за наставници по моторно 
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летање што вршат обука на професионални пилоти 
на авиони тешки до 5700 kg односно на хеликоптери, 
опфаќа: 

1) воздухопловна навигација, сметковна навига-
ција и радио-навигација; 

2) метеорологија (основни метеоролошки елемен-
ти, воздушни маси, фронтови, циклони и антици-
клони и процена на метеоролошките услови); 

3) аеродинамика и теорија на летањето (основи 
на аеродинамиката, стабилност на авионот односно 
хеликоптерот, механика на летањето, основи на ле-
тањето во условите на големи брзини); 

4) познавање на авионот односно хеликоптерот, 
моторите и инструментите (опис на моторот, вид на 
авионот, односно хеликоптерот, основни делови на 
авионот односно хеликоптерот и нивна опрема и 
инструменти); 

5) психологија (процеси на узнавањето, чувства-
та и волјата и индивидуални особини на личноста); 

6) методика на наставата и обука во летање; 
7) познавање и експлоатација на односниот 

авион или хеликоптер, како и присилни постапки; 
8) правила на летањето (целосно познавање на 

службата за водење воздухоплови и на радио-про-
цедури); 

9) прописи од областа на цивилното воздухо-
пловство. 

Практичниот дел од посебниот стручен испит се 
состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на управувањето со авионот односно 
хеликоптерот од седиштето предвидено за наставни-
кот по сите елементи на летањето, техниката на 
исправањето на можните грешки во управувањето 
со авионот односно хеликоптерот во летање, при-
силните постапки и водењето на авион односно хе-
ликоптер во контролиран воздушен простор со по-
мош на радиотнавигациони средства дење или ноќе. 

Член 28 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за инструктори за летање 
што вршат обука на приправници за пилот од опре-
делен тип авион тежок до 5700 kg односно за пилот 
на хеликоптер, опфаќа: 

1) познавање на авионот односно хеликоптерот, 
моторите и инструментите (експлоатација и присил-
ни постапки); 

2) методика на наставата и обука во летање; 
3) правила на летањето; 
4) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство. 
Практичниот дел од посебниот стручен испит се 

состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на управувањето со авионот односно 
хеликоптерот од седиштето предвидено за инструк-
тори по сите елементи на летањето а според него-
вата намена, на техниката на исправањето на греш-
ките во управувањето со авионот односно хеликоп-
терот во летање, како и на присилните постапки. 

Градивото за програмата на теорискиот дел од 
посебниот стручен испит за инструктори за летање 
во воздушниот сообраќај со воздухоплови тешки 
до 60 000 kg, опфаќа: 

1) познавање на воздухопловот, моторите и ин-
струментите (експлоатација и присилни постапки); 

2) методика на наставата и обука во летање; 
3) правила на летањето; 
4) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство. ^ 
Практичниот дел од посебниот стручен испит се 

состои од практична работа на кандидатот, која се 
однесува на управувањето со воздухопловот од се-
диштето предвидено за инструкторот по сите еле-
менти на летањето а според неговата намена, техни-
ката на исправањето на грешките во управувањето 
со воздухопловот во летање, како и на присилните 
постапки. 

Градивото за програмата на теорискиот дел од 
посебниот стручен испит за инструктори за летање 
во воздушниот сообраќај со воздухоплови тешки 
над 60.000 kg, опфаќа: 

1) познавање на воздухопловот, моторите и ин-
струментите (експлоатација и присилни постапки); 

2) методика на наставата и обука во летање; 
3) правила на летањето; 
4) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство. 
Практичниот дел од посебниот стручен испит се 

состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на управувањето со воздухопловот од 
седиштето предвидено за инструкторот по сите еле-
менти на летањето а според неговата намена, на 
техниката на ^исправањето на грешките во управу-
вањето со воздухопловот во летање, како и на при-
силните постапки. 

Градивото за програмата на теорискиот дел од 
посебниот стручен испит за инструктори за линиско 
летање со воздухоплови во јавниот воздушен соо-
браќај, опфаќа: 

1) познавање на воздухопловот (експлоатација и 
присилни постапки според упатството за односниот 
тип воздухоплов); 

2) воздухопловна навигација (сметковна Нави-
гација и радио-навигација, приготвување и плани-
рање на летањето); 

3) методика на наставата и обука во летање; 
4) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство, а особено оние прописи што се однесуваат 
на линиското летање. 

Практичниот дел од посебниот стручен испит се 
состои од практичната работа на кандидатот, која-
што се однесува на меѓуаеродромското летање на 
линиите во меѓународниот воздушен сообраќај под 
IMC услови. 

Член 29 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за наставници по едрили-
чарство, опфаќа: 

1) аеродинамика и теорија на летањето; 
2) воздухопловна навигација (основи на смет-

ковната навигација); 
3) метеорологија (основни поими, а особено она 

што се однесува на едриличарството); 
4) структура на едрилицата, технологија на из-

градбата и познавање на инструментите; 
5) техника на едрењето и прелетувањето; 
6) психологија (основни поими); 
7) методика на наставата и обука во летање; 
8) познавање на експлоатацијата на едрилицата 

и на присилните постапки за едрилици; 
9) правила на летањето; 
10) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство. 
Практичниот дел од посебниот стручен испит се 

состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на управувањето со едрилица од се-
диштето предвидено за наставникот по сите еле-
менти на летањето и на техниката на исправањето 
на грешките во управувањето со едрилицата во ле-
тање како и на присилните постапки. 

Член 30 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за наставници по падобран-
ство, опфаќа: 

1) основи на теоријата на СКОКОТ со падобран; 
2) техника на скокот со падобран; 
3) познавање на падобранот и неговата опрема; 
4) познавање на авионот за искокање со падо-

бран; 
5) топографија, со читање на карти; 
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6) метеорологија; 
7) психологија; 
8) методика на наставата и обука во скокање 

со падобран; 
9) правила на летањето; 
10) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство. 
Практичниот дел од посебниот стручен испит се 

состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на: скоковите со падобран со задржу-
вање во отворањето на падобранот, управувањето 
со телото при слободно паѓање, управувањето со 
падобранот во воздух и пристанувањето на опреде-
лена точка. 

Член 31 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за инструктор на навига-
тори-летачи, опфаќа: 

1) воздухопловна навигација (сите методи на 
навигација); 

2) познавање на калибражата на навигационата 
опрема и инструментите; 

3) методика на наставата и практична обука; 
4) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство. 
Практичниот дел од посебниот стручен испит се 

состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на водењето на воздухоплов по сите 
методи на навигација на меѓуконтинентална мар-
шрута. 

Член 32 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за инструктор на радио-
-телеграфисти-летачи, опфаќа: 

1) познавање на радио-уредите; 
2) методика на наставата и практична обука; 
3) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство. 
Практичниот дел од посебниот стручен испит се 

состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на: ракувањето со авионските радио-
-уреди, преодувањето на таквите уреди и отстра-
нувањето на неисправностите на нив, предавањето 
и приемот на телеграми по радио-телеграфија (100 
букви во минута) и шифрирањето и дешифрирањето 
на телеграмите според Q кодекс. 

Член 33 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за инструктор на механи-
чари-летачи, опфаќа: 

1) познавање на авионот (експлоатација и при-
силни постапки); 

2) методика на наставата и практична обука; 
3) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство. 
Практичниот дел од посебниот стручен испит се 

состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на: планирањето на летањето, претсмет-
ката за гориво, прегледот и приемот на авионот, 
ставањето на моторот во движење, загревањето и 
пробата, опслужувањето во сите режими на летање 
и присилните постапки. 

Член 34 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за инспектор на летач-
киот персонал на спортската и стопанската авија-
ција, за инспектор на едриличарството и инспектор 
на падобранството, опфаќа: 

1) правила на летањето односно правила на 
Изведувањето на падобрански скокови (целосно по-
знавање); 

2) прописи од областа на цивилното воздухо-
пловство, а особено оние прописи што се однесуваат 
на спортската и стопанската авијација; 

3) познавање на организацијата и начинот на 
работата на инспекцијата на цивилното воздухо-
пловство. 

Практичниот дел од посебниот стручен испит се 
состои од практична работа на кандидатот, која се 
однесува на вршењето на инспекциски надзор во 
спортската и стопанската авијација и формирањето 
на потребната документација. 

Градивото за програмата на теорискиот дел од 
посебниот стручен испит за инспектор на летачкиот 
персонал на сообраќајната авијација, опфаќа: 

1) правила на летањето (целосно познавање); 
2) ,прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство, а особено оние прописи што се однесуваат 
на сообраќајната авијација; 

3) познавање на организацијата и начинот на 
работата на инспекцијата на цивилното воздухо-
пловство. 

Практичниот дел од посебниот стручен испит се 
состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на вршењето на инспекциски надзор во 
сообраќајната авијација и на формирањето на по-
требната документација. 

Член 35 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за вршење стручни работи 
заради проба и испитување на прототипови авиони 
односно хеликоптери, опфаќа: 

1) аеродинамика и механика на летањето (ре-
жим на летањето, стабилност на авионот односно 
хеликоптерот, управување, подвижност и рамноте-
жа, полетување, слетување, вибрации, летање со 
несиметрично влечење и летање во условите на го-
леми брзини); 

2) техника на испитувањето на перформансите 
на воздухопловот; 

3) познавање на авионот односно хеликоптерот, 
моторите, инструментите и опремата (структура на 
авионот односно хеликоптерот, команди на лета-
њето, застанувачки трап-хидро, пнеуматички и ме-
ханички системи, системи за гориво и мазиво, оп-
товарувања во летање, погонски групи и видови 
мотори, опрема, електрична, инструментална и по-
мошна инсталација). 

Практичниот дел од посебниот стручен испит 
се состои од практична работа на кандидатот, која-
што се однесува на испитување и проба на еден 
сериски тип авион или хеликоптер, а според лис-
тата за проба и испитување на прототип авион од-
носно хеликоптер. 

Член 36 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за вршење стручни работи 
заради проба и испитување на прототипови едри-
л и ц а опфаќа: 

1) аеродинамика и механика на летањето (ре-
жими на летањето, стабилност на едрилицата, упра-
вување, подвижност и рамнотежа, полетување, сле-
тување, вибрации, летање во условите на големи 
брзини); 

2) техника на испитувањето на перформансите 
на воздухопловот; 

3) познавање на едрилицата и инструментите 
(структура на едрилицата, команди на летањето, 
оптоварување на едрилицата и опрема на едрили-
цата). 

Практичниот дел од посебниот стручен испит се 
состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на испитување и проба на една високо-
способна едрилица од сериска изработка, а според 
листата за проба и испитување на прототип едри-
лица. 

Член 37 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за вршење стручни работи 
заради проба и испитување на прототипови падо-
брани, опфаќа: 

1) основи на теорија на СКОКОТ, СО детално по-
знавање на конструкцијата на падобранот; 
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2) познавање на техничките услови што се од-
несуваат на деловите на падобранот; 

3) познавање на техничките услови што се од-
несуваат на испитувањето на прототипови падо-
брани. 

Практичниот дел од посебниот стручен испит се 
состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на испитување на кој и да е сериски 
тип падобран, а според условите и барањата што се 
предвидени за испитување на прототип на падо-
бранот. 

Член 38 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за вршење стручни работи 
заради користење на радио-станици и радио-навига-
циони средства (радио-телефонија), опфаќа: 

1) познавање на службата за водење воздухо-
плови; 

2) радио-процедура; 
3) познавање и користење на радио-станици и 

радио-навигациони средства (VDF, ADF, VOR). 
Практичниот дел од посебниот стручен испит се 

состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на водење воздухоплови во контролиран 
воздухопловен простор на меѓуаеродромско летање, 
со користење на стандардни радио-навигациони 
средства и радио-процедури. 

Член 39 
Градивото за програмата на теорискиот дел од 

посебниот стручен испит за вршење стручни работи 
заради авио-третирање на земјишни површини, оп-
фаќа: 

1) познавање на авионот и моторите, и примена 
на уредите и употреба на хемиски средства при 
авио-третирање; 

2) биологија и заштита на растенијата (основни 
поими); 

3) аеродинамика и теорија на летањето (специ-
фичности на работата при авио-третирање); 

4) воздухопловна навигација (само она што е 
неопходно за работа при авио-третирање); 

5) заштита при работата со хемиски средства; 
6) правила на летањето; 
7) прописи од областа на цивилното воздухо-

пловство. 
Практичниот дел од посебниот стручен испит се 

состои од практична работа на кандидатот, којашто 
се однесува на авио-третирање на земјишни повр-
шини со применување на различни хемиски сред-
ства. 

4. Обем на програмата на стручните испити 

Член 40 
Обемот на програмата за полагање на стручните 

испити од одделни предмети наведени во чл. 12 до 
14 и чл. 16 до 39 на овој правилник, се пропишува 
посебно. 

5. Испитна комисија и начин на полагањето 
на стручните испити 

Член 41 
Стручниот испит и посебниот стручен испит (во 

понатамошниот текст: стручниот испит) се полагаат 
пред испитна комисија, што ја формира сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на безбед-
носта на воздушната пловидба. 

Член 42 
Со решението за формирање на испитната ко-

мисија се именуваат претседател и два члена, кои 
во исто време се и испитувачи. Комисијата може, по 
потреба, да се дополни со потребен број испитувачи 
што имаат положба на членови на комисијата кога 
се одлучува за успехот на кандидатот од онаа ма-
терија што тие ја испитувале. 

Со решението за формирање на испитната ко-
мисија се определуваат и заменици на претседателот 
и членовите, а по потреба и секретар на комисијата. 

Со решението за формирање на испитната ко-
мисија се определува и седиштето на комисијата. 

Член 43 
Претседателот на испитната комисија и негов 

заменик се именуваат од редот на работниците на 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на безбедноста на воздушната пловидба, а членовите 
на комисијата, нивните заменици и испитувачите -
од редот на воздухопловните стручњаци за кои со-
јузниот орган на управата надлежен за работите на 
безбедноста на воздушната пловидба ја утврдува, 
на почетокот на секоја година, листата на воздухо-
пловните стручњаци. 

За претседател, членови и нивни заменици и 
испитувачи во испитната комисија не можат да би-
дат именувани лица што имаат стручна подготовка 
од понизок вид од стручната подготовка на канди-
датот што го полага стручниот испит, ниту лица што 
ги подготвувале кандидатите за полагање на испитот. 

Член 44 
Испитната комисија работи во седници. 
За седниците на испитната комисија и за испи-

тите се води записник. 
Записникот го води секретарот на испитната 

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

Записникот го потпишуваат претседателот и чле-
новите на испитната комисија, како и секретарот 
ако е со решението за формирање на комисијата 
именуван. 

Член 45 
Стручниот испит се полага во редовни и вон-

редни испитни рокови, што ги определува испит-
ната комисија. 

Редовните испитни рокови се определуваат нај-
малку двапати годишно, во растојанија од шест 
месеци. 

Вонредни испитни рокови можат да се опреде-
лат ако на испитната комисија и се пријават пет 
или повеќе кандидати за полагање на стручниот 
испит односно ако се укаже особена потреба. 

Член 46 
Писмена пријава за полагање на стручниот ис-

пит кандидатот и поднесува на испитната комисија 
преку органот на управата односно работната или 
друга организација во која е запослен или преку 
воздухопловната организација во која е оспособен 
за полагање на стручниот испит. 

Кон пријавата за полагање на стручниот испит 
кандидатот прилага докази за исполнувањето на 
условите пропишани со овој правилник, и тоа во 
оригинал или во препис заверен од надлежниот 
орган. Кон пријавата кандидатот прилага и заверен 
извод од книшката на летањето односно од книш-
ката на скоковите со падобран, како и оценка на 
наставникот за оспособеноста за полагање на струч-
ниот испит. 

Член 47 
Писмена пријава за полагање на стручниот ис-

пит кандидатот може да и поднесе и непосредно на 
испитната комисија. Во таков случај кон пријавата, 
покрај доказите од членот 46 на овој правилник, 
кандидатот прилага и писмена согласност од соп-
ственикот на воздухопловот односно од носителот 
на правото за користење на воздухопловот за упо-
треба на воздухопловот за полагање на стручниот 
испит. 

Член 48 
Кандидатот е должен да поднесе писмена при-

јава и за полагање на поправен испит. Пријавата 
за полагање на поправниот испит се поднесува на 
начинот на кој се поднесува пријавата за полагање 
на стручниот испит, со повикување на порано под-
несената пријава. 
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Член 49 
Пријавата за полагање на стручниот испит од-

носно пријавата за полагање на поправниот испит, 
мора да и биде предадена на испитната комисија 
најрано на 10 дена пред денот утврден за полагање 
на стручниот испит односно поправниот испит. 

Член 50 
Испитната комисија по приемот на пријавата 

одлучува дали кандидатот ги исполнува условите 
за полагање на стручниот испит и го известува за 
тоа најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот 
на пријавата. 

Ако испитната комисија утврди" дека кандидатот 
ги исполнува условите за полагање на стручниот 
испит, му доставува на кандидатот покана за испи-
тот, во која се определуваат и денот и местото за 
полагање на испитот, со тоа што денот за полагање 
на испитот да не може да биде определен во рок 
пократок од 15 дена од денот на приемот на пока-
ната з-а испитот, освен ако кандидатот сака да го 
полага испитот пред тој рок. 

Ако испитната комисија најде дека кандидатот 
не ги исполнува условите предвидени за полагање 
на стручниот испит, го известува за тоа со писмено 
решение. 

Против решението од ставот 3 на овој член кан-
дидатот има право на приговор до старешината на 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на безбедноста на воздушната пловидба во рок од 
8 дена од денот на приемот на решението, преку 
испитната комисија. 

Член 51 
Стручниот испит се состои од теориски и прак-

тичен дел. 
Теорискиот дел од стручниот испит кандидатот 

го полага писмено и усно односно писмено или усно, 
и тоа од предметите во рамките на програмата што 
е утврдена со овој правилник. 

Практичниот дел од стручниот испит се состои 
во примена на стеченото знаење во практичната ра-
бота којашто со овој правилник е предвидена за 
практичниот дел од стручниот испит. 

Член 52 
Стручниот испит почнува, по правило, со пола-

гање на теорискиот дел од стручниот испит. Испит-
ната комисија може да го измени редоследот на пола-
гањето на стручниот испит. 

Ако е со програмата на стручниот испит пред-
видено кандидатот од одделни предмети да работи 
писмена задача (писмено полагање), тогаш канди-
датот прво ќе ја обработи писмената задача. 

Писмената задача треба да се постави така што од 
кандидатовата обработка на задачата да може да 
се оцени во кода мера кандидатот овладеал со струч-
ното знаење потребно за успешно и безбедно врше-
ње на определените работи на воздзтхопловот за кои 
го полага стручниот испит. 

Писмената задача ја составува членот на испит-
ната комисија односно испитувачот определен од 
страна на комисијата, и и ја предлага на комиси-
јата заради усвојување. 

Испитната комисија определува со кои помошни 
средства може да се служи кандидатот при изработ-
ката на писмената задача. Кандидатот ја работи 
писмената задача под надзор на комисијата. 

Член 53 
Испитувачот може на кандидатот да му поста-

вува прашања усно, особено кога наоѓа дека во ин-
терес на безбедноста на летањето треба детално да 
ја провери оспособеноста и знаењето на канди-
датот. 

Усниот теориски дел од стручниот испит може 
да се полага и по пат на извлекување испитни лив-
чиња. 

Прашањата дадени на секое испитно ливче тре-
ба да ја опфаќаат материјата од целокупното гра-
диво предвидено за стручниот испит што го полага 
кандидатот. 

Бројот на испитните ливчиња мора да биде за 
пет поголем од бројот на кандидатите пријавени за 
односниот испитен рок. 

Член 54 
На усниот теориски дел од стручниот испит, 

испитувањето на кандидатот од одделни предмети, 
особено од предметите што се однесуваат на позна-
вањето и експлоатацијата на воздухопловот и опре-
мата и на присилните постапки, може да се врши 
и спрема посебно приготвени тестови. 

Член 55 
На кандидатот што теорискиот дел од стручниот 

испит го полагал и усно и писмено конечната оцен-
ка му се дава врз основаа на успехот што ќе го по-
каже и на писмениот и на усниот теориски дел од 
испитот, а на кандидатот којшто теорискиот дел од 
стручниот испит го полагал само усно конечната 
оценка му се дава врз основа на успехот што ќе го 
покаже на усниот теориски дел на испитот. 

Ако кандидатот на усниот односно на усниот и 
писмениот теориски дел од стручниот испит не по-
каже задоволителен успех од еден или два пред-
мета, може да полага поправен испит од тие пред-
мети во рок кој не може да биде пократок од два 
месеца од денот на соопштувањето на оценката од 
предметите што не ги положил. 

Ако кандидатот на теорискиот дел од стручниот 
испит не покажал задоволителен успех од предме-
тот познавање и експлоатација на воздухопловот и 
опремата односно познавање на падобранот, не може 
да пристапи кон полагање на практичниот дел од 
стручниот испит. 

Ако кандидатот на теорискиот дел од стручниот 
испит не покаже задоволителен успех од повеќе од 
два предмета, може повторно да го полага стручниот 
испит од сите предмети во рок кој не може да биде 
пократок од шест месеци од денот на соопштувањето 
на оценките. 

Член 56 
По завршеното полагање на теорискиот дел од 

стручниот испит, кандидатот го полага практичниот 
дел од стручниот испит според програмата пропи-
шана за односниот стручен испит. 

Ако кандидатот не го положи практичниот дел 
од стручниот испит, се смета дека стручниот испит 
не го положил. 

Ако кандидатот не го положи практичниот дел 
од стручниот испит, може повторно да го полага 
стручниот испит во рок кој не може да биде по-
краток од шест месеци од денот кога е завршено 
полагањето на претходниот стручен испит што не 
го положил кандидатот. 

Член 57 
Целокупниот успех на кандидатот на стручниот 

испит испитната комисија го оценува со оценка 
„положил" или „не положил". 

Член 58 
На кандидатот што го положил стручниот испит 

му се издава уверение за положениот испит. 
Уверението за положениот стручен испит го из-

дава сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на безбедноста на воздушната пловидба, а го 
потпишуваат претседателот и членовите на испит-
ната комисија. 

6. Проверуват,е на стручноста на посадата на 
воздухоплов 

Член 59 
Како проверување на стручноста на посадата на 

воздухоплов, во смисла на овој правилник, се под-
разбира проверувањето на способноста на летачкиот 
персонал заради утврдување на стручната способ-
ност на тој персонал за безбедно вршење на рабо-
тите на управување со воздухоплов и заради без-
бедноста на воздушната пловидба. 

Како проверување на стручноста, во смисла на 
ставот 1 од овој член, се подразбира и проверува" 
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њето на стручната способност на помошниот персо-
нал што ги врши помошните работи на воздухо-
пловот во летање, ако тие работи придонесуваат за 
успешното извршување на летањето. 

Член 60 
Проверувањето на стручноста на посадата на 

воздухоплов опфаќа проверување на теориското и 
практичното знаење на летачкиот персонал и по-
мошниот персонал и се врши на воздухопловот за 
време на летање или наземи, а во рамките на гра-
дивото за програмата на стручниот испит пропиша-
но за оној вид работи што летачкиот персонал од-
носно помошниот персонал ги врши на воздухо-
пловот. 

Член 61 
Проверување на стручноста на посадата на воз-

духоплов се врши, без оглед дали членот на поса-
дата има важечка дозвола за работа или овласту-
вање за вршење посебни стручни работи. Проверу-
вање на стручноста можат да вршат само лица што 
за тоа имаат овластување. 

Член 62 
Проверувањето на стручноста на посадата на 

воздухоплов се врши на начинот и по постапката 
што се предвидени за полагањето на стручните ис-
пити пропишани со овој правилник. 

Член 63 
Проверувањето на стручноста на посадата на 

воздухоплов може да биде редовно и вонредно. 
Редовно проверување на стручноста се врши во 

определени временски растојанија, со тоа што вре-
менскиот период од денот на проверувањето на 
стручноста до денот на поднесувањето на барање 
за продолжување рокот на важењето на дозволата 
за работа не смее да биде подолг од два месеца. 

Вонредно проверување на стручноста се врши 
во исклучителни случаи, и тоа: по прекинување во 
летање; по претрпена несреќа, ако членот на поса-
дата продолжува со летање, по извршена хируршка 
интервенција, кога ќе се посомнева во способноста 
на член на посада да може да ги врши стручните 
работи во воздухопловот за кои му е издадена доз-
вола за работа, како и по укажана потреба. 

Член 64 
Редовното проверување на стручноста на пилот 

на спортска авијација и на пилот на стопанска 
авијација опфаќа проверување на теориското и пра-
ктичното знаење на пилотот од: 

1) познавање на определен тип воздухоплов и 
опрема, на начинот на користењето на воздухопло-
вот и опремата, како и од познавање на присилните 
постапки; 

2) управување со воздухоплов по сите елементи 
на летањето; 

3) управување со воздухоплов на определена ли-
нија за летање (само ако пилотот врши превоз на 
патници). 

Член 65 
Редовното проверување на стручноста на пилот 

во воздушниот сообраќај опфаќа проверување на 
теориското и практичното знаење на пилотот од: 

1) познавање на определен тип воздухоплов и 
опрема, на начинот на користењето на воздухопло-
вот и опремата, како и од познавање на присилните 
постапки; 

2) познавање на радио-електронските уреди за 
симулирано летање; 

3) управување со воздухоплов по сите елементи 
на летањето; 

4) управување со воздухоплов на определена 
линија за летање. 

Редовното проверување на стручноста на дру-
гите членови на посада во воздушниот сообраќај се 
врши според одредбата на ставот 1 под 1 и 4 на 
овој член, а во однос на работите што тие лица ги 
вршат. 

Член 66 
Редовното проверување на стручноста на настав-

ници по моторно летање, наставници по едриличар-
ство, наставници по падобранство и инструктори за 
летање, како и на инспектори на летачкиот персо-
нал, инспектори на едриличарството и инспектори 
на падобранството, се врши врз основа на посебно 
решение на сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на безбедноста на воздушната пловидба. 

Редовното проверување на стручноста на ин-
структорите за летање и на инспекторите на летач-
киот персонал на сообраќајната авијација се врши 
најмалку еднаш годишно. 

Член 67 
По прекинување во летањето и по промена на 

типот на воздухопловот се врши вонредно проверу-
вање на стручноста, и тоа: 

1) на пилотите на спортска авијација и на пи-
лотите на стопанска авијација — по прекинување во 
летање подолго од два месеца; 

2) на пилотите, инструкторите и инспекторите 
во воздушниот сообраќај — по прекинување во ле-
тање што трае 30 дена; 

3) на другите членови на посада во воздушниот 
сообраќај — по прекинување во летање подолго од 
два месеца; 

4) на наставниците по летање, наставниците по 
пздобранство, инструкторите за летање и нспек-
торите на летачкиот персонал — по прекинување во 
летање подолго од три месеци. 

Содржината и обемот на вонредното проверување 
на стручноста на летачкиот и помошниот персонал 
од ставот 1 на овој член ги определува она лице 
што врши проверување на стручноста. 

Член 68 
ѕг Ако со проверувањето на стручноста се утврди 

дека член на посада на воздухоплов не е способен 
да ги врши работите за кои му е издадена дозвола 
за работа — ќе му се одземе дозволата. 

Во случајот од ставот 1 на овој член членот на 
посадата се упатува да врши работи од понизок вид, 
да го надополни своето школување и повторно да го 
полага стручниот испит односно да биде повторно 
подложен на проверување на стручноста. 

Решение за ова донесува инспекторот на летач-
киот персонал. 

Против решението на инспекторот на летач-
киот персонал членот на посадата има право на при-
говор до старешината на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на безбедноста на воз-
душната пловидба во рок од осум дена од денот 
на приемот на решението, преку инспекторот на ле-
тачкиот персонал што го донесол решението. 

IV. ДОЗВОЛИ ЗА РАБОТА И РАБОТИ ШТО СЕ 
ВРШАТ ВРЗ ОСНОВА НА ДОЗВОЛИ ЗА РАБОТА 

1. Дозволи за работа 
Член 69 

На лице што има стручна подготовка и положен 
стручен испит според одредбите на овој правилник 
а ги исполнува и другите услови пропишани со овој 
правилник, сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на безбедноста на воздушната пловидба му 
издава дозвола за работа, врз основа на која тоа 
лице ги врши определените стручни рботи на возду-
хопловот. 

Член 70 
Според видот на стручните работи што се вршат 

на воздухопловот, постојат следните дозволи за ра-
бота: 

1) дозвола за работа на спортски пилот; 
2) дозвола за работа на професионален пилот; 
3) дозвола за работа на професионален пилот 

I класа; 
4) дозвола за работа на сообраќаен пилот; 
5) дозвола за работа на спортски пилот на хели-

коптер; 
6) дозвола за работа на професионален пилот на 

хеликоптер; 
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7) дозвола за работа на сообраќаен пилот на 
хеликоптер; 

8) дозвола за работа на пилот на едрилица; 
9) дозвола за работа на навигатор-летач; 
10) дозвола за работа на радио-телеграфист-ле-

тач; 
11) дозвола за работа на механичар"летач; 
12) дозвола за работа на пилот на слободен балон. 
Покрај дозволите од ставот 1 на овој член, за 

вршење на стручните работи во врска со воздушната 
пловидба и за вршење на помошните и други работи 
на воздухопловот за време на летањето, постојат и: 

1) дозвола за искокање со падобран од возду-
хоплов (дозвола на падобранец); 

2) дозвола за работа на помошен член на посада 
на воздухоплов; 

3) дозвола за качување на воздухоплов и посто-
јано летање со воздухоплов; 

4) дозвола за работа на ученик односно при-
правник. 

Член 71 
Покрај редовните стручни работи од членот 2 

на овој правилник што се вршат врз основа на доз-
вола за работа, во дозволата за работа може да се 
внесува и овластување за вршење посебни стручни 
работи, и тоа за: 

1) летање со определен тип воздухоплов; 
2) инструментално летање (IFR); 
3) изедување акробации со воздухоплов во воз-

дух (акробатско летање); 
4) летање на долги линии; 
5) наставник по моторно летање; 
6) инструктор за летање; 
7) наставник по едриличарство; 
8) наставник по падобранство; to 
9) инструктор на навигатори-летачи; w 

10) инструктор на радио-телеграфисти-летачи; 
11) инструктор на механичари-летачи; 
12) инструктор на летачкиот персонал; 
13) проба и испитување на прототипови авиони; 
14)проба и испитување на прототипови хеликоп-

тери; 
15) проба и испитување на прототипови едри-

л и ц а 
16) проба и испитување на прототипови падо-

брани; 
17) користење на радио-станица и на рад ^ - н а -

вигациони средства (радио-телефонија); 
18) авио-третирање на земјишни површини. 

Член 72 
Дозвола за искокање со падобран од воздухо-

плов (дозвола на падобранец) им се издава на лица 
што со падобран исковаат од воздухоплов заради из-
вршување определени задачи. 

Член 73 
Дозвола за работа на помошен член на посада 

на воздухоплов му се издава на лице кое, во свој-
ство на помошен персонал ракува со определени уре-
ди на воздухопловот за време на летање и придо-
несува за успешно извршување на летањето, како 
што се домаќинот односно домаќинката на авион. 

Дозвола за качување и постојано летање со воз-
духоплов им се издава на лица што постојано и во 
вид на занимање, вршат определени стручни работи 
на определен вид воздухоплов, како што се рабо-
тите на фотограметрист, работите на ракување со 
апарати за научноистражувачки работи, работите за 
ракување со уредите на воздухопловот за верифика-
ција на навигациските средства, како и на лица што 
на воздухопловот вршат и други работи (спровод-
ници на товарот, фоторепортери, сниматели и сл.). 

Член 74 
Лице што, како почетник, се обучува за вршење 

определени стручни работи на воздухопловот може 
да лета во својство на ученик, со тоа што мора да 

биде запишано во книгата на учениците на училиш-
тето во кое се обучува, којашто содржи лични по-
датоци за ученикот, податоци за здравствената сос-
тојба на ученикот, за текот на обуката, за наставни-
кот што ја вршел обуката, за бројот на часовите на 
летање за време на обуката, за положените испити 
и за степенот на оспособеноста, како и податок за 
тоа за која дозвола за работа се обучува ученикот. 

Лице што веќе поседува една од дозволите за 
работа од членот 70 на овој правилник, а се оспосо-
бува за здобивање со дозвола за работа од повисок 
степен или за здобивање со овластување кое се вне-
сува во дозволата, може да лета во својство на при-
правник, со тоа што мора да биде запишано во кни-
гата на приправниците на училиштето во кое се 
оспособува, којашто ги содржи податоците од ста-
вот 1 на овој член. 

Член 75 
Дозволата за работа содржи: државен грб, на-

зив на органот на управата што ја издава дозволата, 
назив на дозволата, регистарски број, име и презиме 
и дреса и државјанство на имателот на дозволата, 
место за фотографија и потпис на имателот на доз-
волата, датум на издавањето на дозволата и потпис 
на овластеното лице што ја издало дозволата. 

На образецот на дозволата за работа постои и 
место за запишување на продоложувањата рокот на 
важењето на дозволата, место за запишување на о-
властувањата ако имателот на дозволата има такви 
овластувања и место за запишување на евентуални 
забелешки или органичувања во поглед на врше-
њето на одделни работи. 

Образецот на дозволата се печати на формат 15 
X 19 cm со преклоп, посебно на секој јазик на на-
родите на Југославија и на еден од странските јазици 
што се употребуваат во Организацијата за меѓуна-
родно цивилно воздухопловство (ICAO). 

Член 76 
Имателот на дозвола за работа е должен при 

вршење на која и да е работа на воздухопловот да 
ја има при себе дозволата и да ја покаже на барање 
на надлежниот орган, како и да ја поднесе при при-
јавување на летање. 

Член 77 
Имателот на дозвола за работа е должен да ја 

пријави секоја промена којашто може да влијае врз 
правилното и безбедно вршење определена стручна 
работа на воздухопловот, а особено промената на 
својата здравствена состојба што ќе настане помеѓу 
два пропишани редовни (контролни) лекарски пре-
гледи. За тоа време имателот на дозволата е должен 
и самиот да се воздржи од вршење на правата што 
му се дадени со дозволата за работа. 

Член 78 
Лице што има дозвола на воен пилот може да 

добие дозвола за работа на спортски пилот или доз-
вола за работа на професионален пилот, ако ги ис-
полнува условите предвидени со овој правилник и 
ако положи стручен испит според градивото за про-
грамата предвидено во членот 12 став 1 точ. 5, 6 и 7 
и став 2 и членот 13 став 1 точ. 5, 6 и 7 и став 2 на 
овој правилник. 

Лицето од ставот 1 на овој член може да добие 
дозвола за работа на професионален пилот I класа 
или дозвола за работа на сообраќаен пилот, ако ус-
ловите предвидени во членот 6 став 1 точ. 3 и 4 на 
овој правилник ги исполнил со летање со воени возду-
хоплови и ако положил Стручен испит според гради-
вото за програмата предвидено во членот 14 на овој 
правилник. 

Член 79 
Барањето за издавање дзвола за работа мора да 

се поднесе во писмена форма во рок од 60 дена од 
денот на положениот стручен испит. 

Дозволата за работа му ја издава на подноси-
телот на барањето сојузниот орган на управата над-
лежен за работите на безбедноста на воздушната 
пловидба само ако подносителот ги исполнува усло-



,Четврток, 14 август 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 34 - Страна 965 

вите пропишани со овој правилник и условите на 
телесна и душевна способност утврдени со посебен 
пропис. 

Член 80 
Барањето за издавање дозвола за работа содржи: 
1) назначување на видот на дозволата, чие из-

давање се бара; 
2) лични податоци на подносителот на барањето 

(име, име на таткото и презиме, датум и место на 
раѓањето, државјанство, занимање и адреса); 

3) податоци за завршеното воздухопловно учи-
лиште и за стручната подготовка; 

4) податоци за положениот стручен испит и за 
исполнетите услови за здобивање со соодветен вид 
дозвола; 

5) податоци за здравствената состојба. 
Кон барањето од ставот 1 на овој член се при-

лага лекарско уверение за телесната и душевната 
способност на подносителот на барањето, кое не смее 
да биде постаро од 3 месеци. Ако е лекарското уве-
рение постаро од 30 дена но не постаро од 3 ме-
сеци, рокот на важењето на дозволата се намалува 
за она време коешто поминало од денот на издава-
њето на лекарското уверение до денот на поднесу-
вањето на барањето за издавање на дозволата, за 
продолжување рокот на важењето односно за обно-
вувањето на дозволата. 

Барањето за продолжување рокот на важењето 
на дозволата за работа или за обновување на дозво-
лата треба да ги содржи податоците од точ. 1, 2 и 5 
на ставот 1 од овој член. 

Кон барањето за издавање дозвола за работа, коч 
барањето за продолжување рокот на важењето на 
дозволата односно кон барањето за обновување на 
дозволата, мора да се приложи соодветната докумен-
тација односно доказите предвидени во ОВОЈ член 
во оригинал и во препис заверен од належниот ор-
ган, со тоа што органот што ја издава дозволата од-
носно што го продолжува рокот на важењето на доз-
волата или што ја обновува дозволата одлучава кои 
исправи ќе ги задржи во оригинал а кои во препис 
за досието на документацијата на издадените доз-
воли. 

Член 81 
По истекот на рокот на важењето на дозволата 

за работа, важењето на дозволата може, на барање 
на нејзиниот имател, да се продолжи, ако се испол-
нети условите за продолжување рокот на важењето 
на дозволата пропишани со овој правилник. 

Ако имателот на дозвола за работа, во текот на 
важењето на дозволата, не ги исполни условите за 
продолжување рокот на важењето на дозволата, ро-
кот на важењето на дозволата може да се продолжи 
под услов имателот на дозволата да биде претходно 
подложен на проверување на стручноста на начинот 
пропишан со овој правилник (чл. 60 до 69). 

На лице на кое за време на отслужување на 
воениот рок или на воена вежба ќе му истекне рокот 
на важењето на дозволата за работа, може да му се 
продолжи тој рок ако истото поднесе барање за про-
должување рокот на важењето на дозволата во рок 
од три месеци, од денот на отпуштањето од Југосло-
венската народна армија и ако биде претходно под-
ложено на проверување на стручноста на начинот 
пропишан со ОВОЈ правилник. 

Барањето за продолжување рокот на важењето 
на дозволата за работа се поднесува пред истекот 
на рокот на важењето на односната дозвола. 

Член 82 
Ако барањето за продолжување рокот на важе-

њето на дозволата за работа не се поднесе уште во 
текот на важењето на дозволата, може да се подне-
се за обновување на дозволата. 

Постапката за обновување на дозволата за ра-
бота е иста како и постапката за издавање нова 
(прва) дозвола, со тоа што: 

1) подносителот на барањето да мора да биде прет-
ходно подложен на проверување на стручноста — 
ако поднесе барање за обновување на дозволата во 

рок од 6 месеци од денот на истекот на нејзиното 
важење; 

2) подносителот на барањето да мора претходно да 
го полага практичниот дел од стручниот испит што 
со овој правилник е пропишан за оние работи за 
кои се издава дозвола — ако барање за обновување 
на дозволата поднесе по истекот на рокот од 6 ме-
сеци од денот на истекот на нејзиното важење. 

Член 83 
Лицата што имаат една од дозволите од членот 

70 на овој правилник, како и учениците и приправ-
ниците, мораат да водат евиденција за извршените 
летења, видовите на летање и траењето на летањето 
и за извршените скокови со падобран ( к н и ш к а т а 
летањето). 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член содржи 
особено' 

1) податоци за летањето што го извршил лета-
чот: целта на летањето, должности во текот на ле-
тањето посебно за секое летање, тип на воздухопло-
вот или уредот за симулирано летање, број на из-
вршените летања, часови на летање (дење, ноќе, со 
помош на инструментите) и број на минати кило-
метри; 

2) податоци за несреќите, присилните с лету вања, 
недисциплината на летањето и за казните изречени 
на летачот во врска со вршењето на летачката 
служба. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член и служи 
на испитната комисија за полагање на стручните ис-
пити од овој правилник да утврди дали кандидатот 
ги исполнува условите пропишани за полагање на 
испитите, а на органот надлежен за издавање доз-
воли за работа според овој правилник да утврди 
дали подносителот на барањето ги исполнува усло-
вите предвидени со овој правилник за издавање о-
пределена дозвола за работа. 

Член 84 
За почеток на важењето на дозволата за работа 

се смета, и тоа: 
1) за новоиздадена дозвола — денот кога е доз-

волата заведена во регистарот на издадените дозволи 
ка ј органот што ја издава дозволата; 

2) за дозвола чиј рок на важење се продолжува 
односно за дозвола чие важење се обновува — де-
нот кога е барањето за продолжување на рокот на 
важењето на дозволата односно барањето за обно-
вување на важењето на дозволата заведено во де-
ловодниот протокол на органот што ја издава доз-
волата. 

Член 85 . 
Дозволата за работа се заменува со нова: 
1) кога рубриките предвидени за запишување по-

датоци ќе се пополнат со податоци; 
2) кога ќе се поаби во таа мера да стане неупо-

треблива; 
3) кога ќе се изгуби. 
Ако дозволата за работа ја изгуби или на друг 

начин остане без неа, имателот на -дозволата е дол-
жен загубата на дозволата веднаш да му ја пријави 
на органот што му ja издал дозволата и да ја огласи 
за неважечка. 

2. Дозвола за работа на спортски пилот 

Член 86 
Дозвола за работа на спортски пилот мо;хе да 

му се издаде на лице што ги исполнува следните ус-
лови: 

1) да наполнило, 17-годишна возраст; 
2) да е телесно и душевно способно да ги врши 

стручните работи за кои се издава оваа дозвола; 
3) да го положило стручниот испит за вршење 

работи на спортски пилот а според градивото за 
програмата пропишано во членот 12 на овој пра-
вилник. 

Член 87 
Врз основа на дозволата за работа спортски пи-

лот може да ги врши следните работи, и тоа: 
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1) да лета самостојно дење во условите на вид-
ливост на земјата, без право на превоз на сопатни-
ци, со типови едномоторни авиони или хидроавио-
ни тешки до 1500 kg за кои е оспособен односно со 
типови едноМоторни авиони или хидроавиони тешки 
над 1500 kg ако има и овластување за летање со 
определен тип воздухоплов; 

2) да учествува на воздухопловни јавни приредби 
и натпревари: во Југославија ако има најмалку 100 
часови самостојно летање, а во странство ако има 
најмалку 150 часови самостојно летање; 

3) да превезува сопатници, ако има најмалку 
100 часови самостојно летање од што најмалку 10 
часови самостојно летање со односниот тип авион 
или хидроавион; 

4) да влече едрилица со едриличарите што за-
вршиле курс по аерозапрега, ако има најмалку 100 
часови самостојно летање од што 10 часови самостој-
но летање со односниот тип авион и ако е за тоа 
оспособен, односно ако има 50 часови самостојно ле-
тање и овластување за наставник по едриличарство; 

5) да врши исфрлање на падобранци, ако има 
најмалку 100 часови самостојно летање од што 10 
часови самостојно летање со односниот тип авион и 
ако е за тоа оспособен, односно ако има 50 часови 
самостојно летање и овластување за наставник по 
падобранство; 

6) да лета со воздухоплов во контролиран воз-
душен простор, ако има овластување за користење 
на радио-станица и радио-навигациони средства (ра-
дио-тел ефониј а); 

7) да лета со воздухоплов ноќе во зоната на 
аеродромскиот сообраќај, ако е за тоа оспособен и 
ако прекинот во ноќно летање не траело подолго 
од 30 дена; 

8) да врши ноќни маршрутни летања во VMC 
услови, ако има овластување за користење на ра-
дио-станица и радио-навигациони средства (радио-
-телефоиија) и ако има^најмалку 5 часови самостојно 
ноќно летање; 

9) да врши и други видови летања, ако има 
соодветни овластувања од членот 71 на овој пра-
вилник. 

Врз основа на дозвола за работа спортскиот пи-
лот нема право да врши летање што се кори-стат 
за комерцијални цели. 

Член 88 
Рокот на важењето на дозволата за работа на 

спортски пилот мо^ќе да се продолжи, ако имателот 
на таква дозвола, во моментот на продолжувањето 
рокот на важењето на дозволата, ги исполнува ус-
ловите на телесна и душевна способност, ако во текот 
на секои дванаесет месеци важење на дозволата имал 
најмалку 20 летања од што 5 часови самостојно ле-
тање со авион и ако при проверувањето на струч-
носта покажал задоволителен успех. 

3. Дозвола за работа на професионален пилот 

Член 89 
Дозвола за работа на професионален пилот може 

да му се издаде на лице што ги исполнува след-
ните услови: 

1) да наполнило 18-годишна возраст; 
2) да е телесно и душевно способно да ги врши 

стручните работи за кои се издава оваа дозвола; 
3) да положило стручен испит за вршење работи 

на професионален пилот а според градивото за про-
грамата пропишано во членот 13 на овој правилник. 

Член 90 
Врз основа на дозвола за работа професионал-

ниот пилот може да ги врши следните работи; 
1) работите од членот 87 на овој правилник; 

2) во својство на пилот да лета дење и ноќе во 
условите на- видливост на земјата со сите типови 
едномоторни авиони тешки до 2000 kg за кои е ос-
пособен, односно со авиони тешки до 5700 kg ако 
има и овластување за летање со определен тип воз-
духоплов; 

3) во својство на прв пилот да лета во воздуш-
ниот сообраќај со право за превоз на патници, со а-
виони тешки до 5700 kg, ако има овластување за ле-
тање со определен тип воздухоплов и овластување 
за инструментално летање (IFR); 

4) во СВОЈСТВО на втор пилот да лета во возду-
шниот сообраќај, со право за превоз на патници, со 
авиони тешки над 5700 kg, ако има овластување за 
летање со определен тип воздухоплов; 

5) во СВОЈСТВО на приправник за прв пилот, да 
лета во воздушниот сообраќај, со авиони тешки до 
20 ООО kg, со право за превоз на патници, под надзор 
на инструктор за летање и под услов на авионот да 
се наоѓа пропишаниот состав на посада; 

6) да врши авио-третирање на земјишни повр-
шини и летања заради спасување, ако има 300 часо-
ви летање со авион од што 10 часови самостојно 
летање со односниот тип авион и ако има овласту-
вање за авио-третирање на земјишни површини; 

7) да врши и други видови летања ако има 
соодветно овластување од членот 71 на овој пра-
вилник. 

Член 91 
Рокот на важењето на дозволата за работа на 

професионален пилот може да се продолжи ако 
имателот на таква дозвола, во моментот на fipo-
должувањето на рокот на важењето на дозволата, 
ги исполнува условите на телесна и душевна спо-
собност, ако во текот на шест месеци важење на 
дозволата имал најмалку 15 часови самостојно ле-
тање и ако при проверувањето на стручноста пока-
жал задоволителен успех. 

4. Дозвола за работа на професионален пилот 
I класа 

Член 92 
Дозвола за работа на професионален пилот I 

класа може да му се издаде на лице што ги испол-
нува следните услови: 

1) да наполнило 21-годишна возраст; 
2) да е телесно и душевно способно да ги врши 

стручните работи за кои се издава оваа дозвола; 
3) да положило стручен испит за вршење работи 

на професионален пилот I класа а според гради-
вото за програмата пропишано во членот 14 на овој 
правилник. 

Член 93 
Врз основа на дозвола за работа професионал-

ниот пилот I класа може да ги врши следните ра-
боти: 

1) работите од членот 90 на овој правилник; 
2) работите на прв пилот на сите типови авио-

ни во воздушниот сообраќај тешки до 20 ООО kg за 
кои има овластување за летање со определен тип 
воздухоплов; 

3) работите на прв пилот на сите типови авиони 
тешки над 20 ООО kg, без право на превоз на пат-
ници; 

4) работите на втор пилот на авиони за кои е 
предвиден втор пилот; 

5) да врши и други видови летања ако има соо-
дветно овластување од членот 71 на овој правилник. 

Член 94 
Рокот на важењето на дозволата за работа на 

професионален пилот I класа може да се продол-
жи, ако имателот на таква дозвола, во моментот на 
продолжувањето на рокот на важењето на дозво-
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лата, ги исполнува условите на телесна и душевна 
способност, ако во текот на важењето на дозволата 
имал најмалку 20 часови самостојно летање, ако 
има овластување за инструментално летање (IFR) 
и ако при проверувањето на стручноста покажал 
задоволителен успех. 

5. Дозвола за работа на сообраќаен пилот 

Член 95 
Дозвола за работа на сообраќаен пилот може да 

му се издаде на лице што ги исполнува следните 
услови: 

1) да наполнило 21-годишна возраст; 
2) да е телесно и душевно способно да ги врши 

стручните работи за кои се издава оваа дозвола; 
3) да положило стручен испит за вршење ра-

боти на сообраќаен пилот а според градивото за 
програмата пропишано во чл. 13 до 15 на овој пра-
вилник. 

Член 96 
Врз основа на дозвола за работа сообраќајниот 

пилот може да ги врши следните работи: 
1) работите од членот 90 на овој правилник; 
2)^во својство на пилот да лета со сите типови 

авиони тешки до 5700 kg; . 
3) работите на прв пилот во воздушниот сообра-

ќа ј на сите типови авиони за кои има овластување 
за летање со определен тип воздухоплов. 

Член 97 
Рокрт на важењето на дозволата за работа на 

сообраќаен пилот може да се продолжи ако имате-
лот на таква дозвола, во моментот на продолжува-
њето на рокот на важењето на дозволата, ги испол-
нува условите на телесна и душевна способност, ако 
во текот на важењето на дозволата имал најмалку 
30 часовен летање, ако има овластување за инстру-
ментално летање (IFR) и ако при проверувањето 
на стручноста покажал задоволителен успех. 

6. Дозвола за работа на спортски пилот на 
хеликоптер 

Член 98 
Дозвола за работа на спортски пилот на хели-

коптер може да му се издаде на лице што ги испол-
нува следните услови: 

1) да наполнило 17-годишна возраст; 
2) да е телесно и душевно способно да ги врши 

стручните работи за кои се издава оваа дозвола; 
3) да положило стручен испит за вршење ра-

боти на спортски пилот на хеликоптер а според гра-
дивото за програмата пропишано во членот 16 на 
ОВОЈ правилник. 

Член 99 
Врз основа на дозвола за работа спортскиот пи-

лот на хеликоптер може да ги врши следните ра-
боти: 

1) да лета самостојно со хеликоптер дење според 
правилата за визуелно летање, без право на превоз 
на сопатници, а по 30 часови самостојно летање 
со хеликоптер и со право на превоз на сопатници; 

2) да лета со хеликоптер ноќе, ако е за тоа ос-
пособен и ако прекинот во ноќно летање не траел 
подолго од 30 дена; 

3) да врши исфрлање на падобранци, ако има 
најмалку 100 часови самостојно летање со хели-
коптер од што 10 часови самостојно летање со оној 
тип хеликоптер од кој врши исфрлање на падо-
бранци и ако е за тоа оспособен; 

4) да лета со хеликоптер во контролиран воз-
душен простор, ако има овластување за користење 

на радио-станица и радио-навигациони средства (ра-
дио-телефонија); 

5) да врши ноќни маршрутни летања според 
правилата за визуелно летање, ако има овластува-
ње за користење на радио-станица и радио-навига-
циони средства (радио-телефонија) и ако има нај-
малку 5 часови самостојно ноќно летање со хели-
коптер; 

6) да учествува на воздухопловни јавни приред-
би и натпревари: во Југославија ако има 30 часови 
самостојно летање со хеликоптер, а во странство 
ако има 50 часови самостојно летање со хеликоптер. 

Врз основа на дозвола за работа спортскиот 
пилот на хеликоптер нема право да врши летања 
што се користат за комерцијални цели. 

Член 100 
Рокот на важењето на дозволата за работа на 

спортски пилот на хеликоптер може да се про-
должи, ако имателот на таква дозвола, во момен-
тот на продолжувањето на рокот на важењето на 
дозволата, ги исполнува условите на телесна и ду-
шевна способност, ако во текот на секои дванаесет 
месеци важење на дозволата имал најмалку 10 са-
мостојни летања со хеликоптер од што 3 часа ле-
тање и ако при проверувањето на стручноста пока-
жал задоволителен успех. 

7. Дозвола за работа на професионален пилот 
на хеликоптер 

Член 101 
Дозвола за работа на професионален пилот на 

хеликоптер може да му се издаде на лице што ги 
исполнува следните услови: 

1) да наполнило 18-годишна возраст; 
2) да е телесно и душевно способно да ги врши 

стручните работи за кои се издава оваа дозвола; 
3) да положило стручен испит за вршење работи 

на професионален пилот на хеликоптер а според гра-
дивото за програмата пропишано во членот 17 на 
овој правилник. 

Член 102 
Врз основа на дозволата за работа професионал-

ниот пилот на хеликоптер може да ги врши следни-
те работи: 

1) работите од членот 99 на овој правилник; 
2) да лета дење и ноќе според правилата за ви-

зуелно летење со сите типови хеликоптери тешки до 
2000 kg за кои е оспособен, а со хеликоптери тешки 
до 5700 kg ако има и овластување ?а летање со оп-
ределен тип ваздухоплов, како и да лета ноќе ако е 
за тоа оспособен и ако прекинот во ноќно летање не 
траел подолго од 30 дена; 

3) да лета со хеликоптер во контролиран вазду-
шен простор, ако има овластување за користење на 
радио-станица и радио-навигациони средства (радио-
-телефонита); 

4) да врши авио-третирање на земјишни повр-
шини, ако има овластување за авио-третирање на 
земјини површини; 

5) да лета со хеликоптер заради вршење геолош-
ки испитувања, снимања од воздух, вршење служба 
за итна помош и сл,, ако е за тоа оспособен и ако 
има најмалку 10 часови самостојно летање со однос-
ниот тип хеликоптер; 

6) да лета во СВОЈСТВО на втор пилот со хели-
коптери тешки над 5700 kg, ако има овластување за 
летање со определен тип воздухоплов. 

Член 103 
Рокот на важењето на дозволата за работа на 

професионален пилот на хеликоптер може да се про-
должи, ако имателот на таква дозвола, во моментот 
на продолжувањето на рокот на важењето на дозво-
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лата, ги исполнува условите на телесна и душевна 
способност, ако во текот на секои шест месеци ва-
жење на дозволата имал најмалку 6 часови само-
стојно летање со хеликоптер и ако при проверува-
њето на стручноста покажал задоволителен успех. 

8. Дозвола за работа на сообраќаен пилот на хе-
ликоптер 

Член 104 
Дозвола за работа на сообраќаен пилот на хе-

ликоптер може да му се издаде на лице што ги ис-
полнува следните услови: 

1) да наполнило 21-годишна возраст; 
2) да е телесно и душевно способно да ги врши 

стручните работи за кои се издава оваа дозвола; 
3) да положило стручен испит за вршење работи 

на сообраќаен пилот на хеликоптер а според гра-
дивото за програмата пропишано во членот 16 на 
овој правилник. 

Член 105 
Врз основа на дозвола за работа сообраќајниот 

пилот на хеликоптер може да ги врши следните 
работи: 

1) работите од членот 102 на овој правилник; 
2) работите на прв пилот на сите типови хели-

коптери за кои има овластување за летање со опре-
делен тип воздухоплов; 

3) да врши превоз на патници во воздушниот со-
обраќај. 

Член 106 
Р О К О Т на важењето на дозволата за работа на 

сообраќаен пилот на хеликоптер може да се продол-
жи, ако имателот на таква дозвола, во моментот на 
продолжувањето на рокот на важењето на дозвола-
та, ги исполнува условите на телесна и душевна 
способност, ако во текот на важењето на дозволата 
имал најмалку 20 часови самостојно летање со хе-
ликоптер, ако има овластување за инструментално 
леташе (IFR) и ако при проверувањето на стручно-
ста покажал задоволителен успех. 

0. Дозвола за работа на пилот на едрилица 

Член 107 
Дозвола за работа на пилот на едрилица може 

да му се издаде на лице што ги исполнува следните 
услови: 

1) да наполнило 16-годишна возраст; 
2) да е телесно и душевно способно да ги врши 

стручните работи за кои се издава оваа дозвола; 
3) да положило стручен испит за вршење работи 

на пилот на едрилица а според градивото за програ-
мата пропишано во членот 17 на овој правилник, 

Член 108 
Врз основа на дозвола за работа пилотот на ед-

рилица може да ги врши следните работи: 
1) да лета самостојно дење, според правилата за 

визуелно летање, со сите типови едрилици за кои е 
оспособен и на начинот на полетување (со авто-ви-
тел или со аерозапрега) за кој е оспособен; 

2) да лета ноќе, ако е за тоа оспособен и ако 
прекинот во ноќно летање не траел подолго од 30 
дена; 

3) да лета во облаци, ако е за тоа оспособен и 
ако има најмалку 10 часови летање без надворешна 
видливост од што најмногу 5 часови летање со си-
мулирани уреди; 

4) да учествува на воздохопловни јавни приред-
би и натпревари во Југославија и во странство, ако 
има најмалку 100 часови самостојно летање; 

5) да превезува сопатници, ако наполнил 18-го-
дишна возраст и ако има најмалку 100 часови само-
стојно летање. 

Член 109 
Рокот на важењето на дозволата за работа на 

пилот на едрилица може да се продолжи, ако имате-
лот на таква дозвола, во моментот на продолжува-
њето на рокот на важењето на дозволата, ги испол-
нува условите на телесна и душевна способност, ако 
во текот на секои дванаест месеци важење на доз-
волата имал најмалку 4 часа самостојно летање и 
ако при проверувањето на стручноста покажал за-
доволителен успех. 

10. Дозвола за работа на навигатор-летач 

Член НО 
Дозвола за работа на навигатор-летач може да 

му се издаде на лице што ги исполнува следните 
услови: 

1) да наполнило 21-годишна возраст; 
2) да е телесно и душевно способно да ги врши 

"стручните работи за кои се издава оваа дозвола; 
3) да има положен стручен испит за вршење ра-

боти на навигатор-летач а според градивото за прог-
рамата пропишано во членот 18 на овој правилник. 

Член 111 
Врз основа на дозврла за работа навигаторот-

-летач може да ги врши работите на навигатор-летач 
на сите воздухоплови за кои е предвиден навигатор, 
а на долги линии и прекуокеански летања ако има 
и овластување за летање на долги линии. 

Член 112 
Рокот на важењето на дозволата за работа на 

навигатор-летач може да се продолжи, ако имателот 
на таква дозвола, во моментот на продолжувањето 
на рокот на важењето на дозволата, ги исполнува 
условите на телесна и душевна способност, ако. во 
текот на секои шест месеци важење на дозволата и-
мал најмалку 10 часови летање од што 5 летања на 
долги линии во својство на навигатор-летач и ако 
при проверувањето на стручноста покажал задово-
лителен успех. 

11. Дозвола за работа на радио-телеграфист'летач 

Член 113 
Дозвола за работа на радио-телеграфист-летач 

може да му се издаде на лице што ги исполнува 
следните услови: 

1) да наполнило 18-годишна возраст; 
2) да е телесно и душевно способно да ги врши 

стручните работи за кои се издава оваа дозвола; 
3) да положило стручен испит за вршење ра-

боти на радио-телеграфист-летач а според градиво-
то за програмата пропишано во членот 19 на овој 
правилник. 

Член 114 
Врз основа на дозвола за работа радио-телегра-

фистот-летач може да ги врши работите на радио-
-телеграфист и радио-телефонист на сите воздухо-
плови за кои е оспособен. 

Член 115 
Рокот на важењето на дозволата за работа на 

радио-телеграфист-летач може да се продолжи, ако 
имателот на таква дозвола, во моментот на продол-
жувањето на рокот на важењето на дозволата, ги 
исполнува условите на телесна и душевна способ-
ност, ако во текот на секои шест месеци важење на 
дозволата имал најмалку 10 часови летање од што 
5 летања во својство на радио-телеграфист-летач и 
ако при проверувањето на стручноста покажал за-
доволителен успех, 
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12. Дозвола за работа на механичар-летач 

Член 116 
Дозвола за работа на механичар-летач може да 

му се издаде на лице што ги исполнува следните ус-
лови: 

1) да наполнило 21-годишна возраст; 
2) да е телесно и душевно способно да ги врши 

стручните работи за кои се издава оваа дозвола; 
3) да положило стручен испит за вршење работи 

на механичар-летач а според градивото за програ-
мата пропишано во членот 20 на овој правилник. 

Член 117 
Врз основа на дозвола за работа механичарот-

-летач ги врши работите на механичар-летач на о-
ние типови воздухоплови за кои има овластување 
за летање со определен тип воздухоплов. 

Член 118 
Рокот на важењето на дозволата за работа на 

механичар-летач може да се продолжи, ако има-
телот на таква дозвола, во моментот на продолжу-
вањето на рокот на важењето на дозволата, ги ис-
полнува условите на телесна и душевна способност, 
ако во текот на секои шест месеци важење на доз-
волата имал најмалку 10 часови летање од што 5 ле-
тања во својство на механичар"летач и ако при про-
верувањето на стручноста покажал задоволителен 
успех. 

13. Дозвола за работа на пилот на слободен балон 

Член 119 
Дозвола за работа на пилот на слободен балон 

може да му се издаде на лице што ги исполнува 
следните услови: 

1) да наполнило 17-годишна возраст; 
2) да е телесно и душевно способно да ги врши 

стручните работи за кои се издава оваа дозвола; 
3) да положило стручен испит за вршење работи 

на пилот на слободен балон а според градивото за 
програмата пропишано во членот 21 на овој пра-
вилник. 

Член 120 
Врз основа на дозвола за работа пилотот на сло-

боден балон може дење да лета самостојно со сло-
боден балон, а ноќе ако е за тоа оспособен. 

Член 121 
Рокот на важењето на дозволата за работа на 

пилот на слободен балон може да се продолжи, ако 
имателот на таква дозвола, во моментот на продол-
жувањето на рокот на важењето на дозволата, ги 
исполнува условите на телесна и душевна способ-
ност, ако во текот на секои дванаест месеци важење 
на дозволата имал најмалку две качувања со слобо-
ден балон и ако при проверувањето на стручноста 
покажал задоволителен успех. 

14. Дозвола за искокање со падобран од воздухоплов 

Член 122 
Дозвола за искокање со падобран од воздухоплов 

може да му се издаде на лице што не е помладо од 
17 години, што е телесно и душевно способно за таа 
работа и што положило стручен испит а според гра-
дивото за програмата пропишано во членот 22 на 
овој правилник. 

Имателот на дозволата од ставот 1 на овој член 
може: да врши скокови со падробран на копно дење 
од сите височини над 400 т , а ноќе и на вода ако 
е за тоа оспособен; да врши скокови со падобран со 
задржување во отворањето на падобранот; да уче-
ствува на воздухопловни јавни приредби и натпре-

вари — во Југославија ако имал најмалку 70 скокови 
а во странство најмалку 150 скокови со падобран, 
како и да врши височински скокови ако е за тоа 
оспособен. 

Рокот на важењето на оваа дозвола може да се 
продолжи, ако имателот на таква дозвола, во мо-
ментот на продолжувањето на рокот на 'важењето 
на дозволата, ги исполнува условите на телесна и 
душевна способност, ако во текот на секои дванаест 
месеци важење на дозволата имал најмалку 10 ско-
кови са падобран од што најмалку 8 скокови на сло-
бодно дејство и ако при проверувањето на стручно-
ста покажал задоволителен успех. 

15. Дозвола за работа на помошен член на посада на 
воздухоплов 

Член 123 
Дозвола за работа на помошен член на посада 

на воздухоплов може да му се издаде на лице од 
членот 73 став 1 на овој правилник, ако тоа ги неполн 
нува следните услови: 

1) да е здравствено способно за вршење помош-
ни работи на воздухоплов за време на летање; 

2) да положило стручен испит за помошните 
работи, што ги врши на воздухопловот а според прр-
грамата предвидена со посебен пропис, вклучувајќи 
го и познавањето на присилните постапки и позна-
вањето на опремата на воздухопловот. 

Дрзволата за работа од ставот 1 на овој член ја 
издава сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на безбедноста на воздушната пловидба. 

16. Дозвола за качување на воздухоплов и постојано 
летање со воздухоплов 

Член 124 
Дозвола за качување на воздухоплов и посто-

јано летање со воздухоплов може да му се издаде 
на лице од членот 73 став 2 на овој правилник, ако 
тоа ги исполнува следните услови: 

1) да е здравствено способно да лета постојано 
со воздухоплов заради вршење на занимање што не 
е во врска со управувањето со воздухопловот; 

2) да има положен стручен испит за работите 
што ги врши на воздухопловот односно овластува-
ње за такви работи издадено од односниот надлежен 
орган или организација; 

3) да ги познава присилните постапки и опрема-
та на воздухопловот на кој ги врши работите. 

Дозволата од ставот 1 на овој член је издава со-
јузниот орган на управата надлежен за работите на 
безбедноста на воздушната пловидба. 

17. Дозвола за работа на ученик односно приправник 

Член 125 
Дозвола за работа на ученик може да му се из-

даде на лице од членот 74 став 1 на овој правилник, 
ако тоа ги исполнува следните услови: 

1) да има на крајот на школувањето, зависно од 
должината на траењето на обуката, најмалку онолку 
години возраст колку што е предвидено за добивање 
дозвола за работа врз основа на која ги врши рабо-
тите за кои се обучува, со тоа да може да ја от-
почне обуката во годината во која наполнува 16-го-
дишна возраст со претходно писмено одобрение од 
родителот односно старателот; 

2) да е телесно и душевно способно за вршење на 
работите за кои се обучува; 

3) да е запишано во книгата на учениците на 
училиштето во кое се обучува. 

Ученикот има право во текот на обучувањето да 
врши самостојни летања во воздушниот простор на 
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Југославија според програмата за обуката и под над-
зор на наставник, ако со успех го завршил теори-
скиот дел од обуката. 

Дозвола за работа на приправник може да му 
се издаде на лице од членот 74 став 2 на ОВОЈ пра-
вилник, ако тоа ги исполнува следните услови: 

1) да е телесно и душевно способно за вршење 
на работите за кои се оспособува; 

2) да е запишано во книгата на приправниците 
на училиштето во кое се оспособува. 

Приправникот има право, под надзор на наста-в-
ник, да ги врши летачхите задачи што се пропишани 
како услов за добивање соодветна дозвола за работа 
или соодветно овластување. 

18. Овластувања што се внесуваат во дозволата за 
радета 

Овластување за летање со определен тип воздухо-
плов 

Член 126 
Овластување за летање со определен тип возду-

хоплов можат да имаат: 
1) спортски пилот: за сите типови двомоторни а-

виони, како и за едномоторни авиони тешки над 
1500 kg; 

2) професионален пилот: за сите типови дво мо-
торни авиони, како и за едномоторни авиони тешки 
над 2000 kg; 

3) професионален пилот I класа и сообраќаен 
пилот: за сите типови авиони тешки над 5700 kg; 

4) спортски пилот на хеликоптер, професиона-
лен пилот на хеликоптер и сообраќаен пилот на хе-
ликоптер: за сите типови хеликоптери; 

5) механичар"летач: за сите типови воздухопло-
ви за кои е предвиден механичар-летач. 

Член 127 
Во соодветната дозвола за работа на пилот на 

авион или хеликоптер и во дозволата за работа на 
механичар-летач може да се внесе овластување за 
летање со определен тип воздухоплов, ако пилотот 
односно механичарот-летач ги исполнува следните 
услови: 

1) да има најмалку 3 часа самостојно летање со 
воздухоплов тежок: од 1500 до 2000 kg; 

2) да има најмалку 10 часови самостојно летање 
со воздухоплов тежок над 2Ш0 до 5700 kg; 

3) да има најмалку 10 часови самостојно летање 
со воздухоплов кој се користи за стопански цели, а 
за кои е предвиден еден пилот, односно најмалку 10 
часови самостојно летање со воздухоплов за кој се 
предвидени два голгота; 

4) да го има оној број часови летање што е пред-
виден со одобрената програма на обуката за однос-
ниот тип воздухоплов кој се користи во воздушниот 
сообраќај; 

5) да положил посебен стручен испит според гра-
дивото за програмата пропишано во членот 23 на 
овој правилник. 

Овластување за инструментално летање (IFR) 

Член 128 
Овластување за инструментално летање (IFR) 

можат да имаат пилоти на авион и пилоти на хе-
ликоптер. 

Во соодветната дозвола за работа на пилотот на 
авионот или пилотот на хеликоптер може да се внесе 
овластување за инструментално летање (IFR), ако 
пилотот ги исполнува следните услови: 

1) да има 150 часови самостојно летање од што 
најмалку 50 часови меѓуаеродрамско летање; 

2) да завршил обука за. ивструментално летање 
(IFR) и да има најмалку 40 часови инструментално 
летање со најмалку 10 летања ноќе, од што најмно-
гу 60 часови летање со ра,ц и о - е л е кт рош: км уреди за 
симулирано летање; 

3) да положил посебен стручен испит според гра-
дивото за програмата про-пишано во членот 24 на 
ОВОЈ правилник. 

Член 129 
При продолжувањето на рокот на важењето на 

соодветната дозвола за работа на пилот на звибн од-
носно пилот на хеликоптер, овластувањето за ин-
струментално летање (IFR) може да се продолжи са-
мо ако имателот на дозволата во текот на важењето 
на овластувањето имал наi малку 6 часови инстру-
мент алко летање, од што нај,многу 3 ча-са летање со 
радио-електронски уреди за симулирано летање и 
ако при проверувањето на стручноста покажал за-
доволителен успех. 

Овластување за изведување акробации со воздухо-
плов во воздух (акробатеко летање) 

Член 130 
Овластување за акробатско летање можат да и-

маат пилоти на авиони и пилоти на едрштици. 
Во соодветната дозвола за работа на пилот на 

авион или пилот на едрилица може да се внесе ов-
ластување за акробатско летање, ако пилотот ги 
исполнува следните услови: 

1) да има 150 часови самостојно летање во свој-
ство на пилот на авион, односно 100 часови самостој-
но летање во свој,ство на пилот на едрилица; 

2) да зивршил обука за акробатско летање; 
3) да положил посебен стручен испит според гра-

дивото за програмата про-пишано во чл-енот 25 на 
ОВОЈ правилник. 

Член 131 
Врз основа на овластување за акробатско летање 

пилотот на авион односно пилотот на едрилица 
врши акробации со воздухопловот којшто е наменет 
за тие цели, како и учествува на воздухопловни јав-
ни приредби и натпревари ако има најмалку 20 ча-
сови акробатско летање со авион односно најмалку 
5 часови акробатско летање со едрилица и ако пре-
кинот во акробатежо летање не трае подолго од 10 
дена. 

Овластување за летање на долги линии 

Член 132 
Овластување за летање на долги линии можат 

да имаат пилоти и наеитатори-легачи. 
Во соодветната дозвола за работа на пилот од-

носно навигатор-летач може да се внесе овластување 
за летање на долги линии, ако пилотот односно на-
вигаторот-летач ги исполнува следните услови: 

1) да завршил училиште односно курс за летање 
на долги линии (Long range); 

2) да има најмалку 2 летања на долги линии во 
СВОЈСТВО на приправник, под контрола на овластени-
от наставник или инструктор; 

3) да положил посебен стручен испит според гра-
дивото за програмата пропишано во членот 26 на 
овој правилник. 

Член 133 
Врз основа на овластување за летање на долги 

линии пилотот односно навигаторот-летач лета на 
линиите на сите акциони радиуси и преку океан, на 
кои е неопходно да се користи астронавигацијата и 
други средства на навигација од голем домет. 
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Овластување за наставник по моторно летање 

Член 134 
Овластување за наставник по моторно летање 

кој врши обука на спортски пилоти на авион или 
хеликоптер на воздухоплови тешки до 1500 kg, мо-
жат да имаат пилоти на авион и пилоти на хели-
коптер. 

Во соодветната дозвола за работа на пилот на 
авион или пилот на хеликоптер може да се внесе 
овластувањето од ставот 1 на ОВОЈ член, ако пилотот 
ги исполнува следните услови: 

1) да има најмалку 20-годишна возраст; 
2) да има најмалку 3 години дозвола за работа 

на пилот на авион или дозвола за работа на спортски 
пилот на хеликоптер односно дозвола за работа од 
повисок степен; 

3) да положил посебен стручен испит според гра-
дивото за програмата пропишано во членот 27 ст. 1 
и 2 на овој правилник. 

Овластување за наставник по моторно летање 
кој врши обука на професионални пилоти на авион 
или хеликоптер на воздухоплови тешки до 5700 kg^ 
можат да имаат пилоти на авион и пилоти на хели-
коптер што ги исполнуваат следните услови: 

1) да имаат најмалку 3 години дозвола за работа 
на професионален пилот на авион или дозвола за 
работа на професионален пилот на хеликоптер одно-
сно дозвола за работа од повисок степен; 

2) да положиле посебен стручен испит според 
градивото за програмата пропишано во членот 27 ст. 
3 и 4 на овој правилник. 

Член 135 
Врз основа на овластување за наставник по мо-

торно летање кој врши обука на спортски пилоти на 
авион или хеликоптер (член 134 став 1), наставникот 
врши: 

1) обука на лица што се оспособуваат за спортски 
пилоти на авион или хеликоптер на воздухоплови 
тешки до 1500 kg; 

2) обука на спортски пилоти што имаат дозвола 
за работа на воздухоплови тешки до 1500 kg — а за-
ради здобивање со соодветни овластувања; 

3) проверување на стручноста на спортските пи-
лоти односно професионалните пилоти; 

4) проба и испитување на оние типови авиони од-
носно хеликоптери од сериска изработка за кои е 
оспособен да лета, како и по генерална поправка, ако 
има дозвола за работа на професионален пилот или 
дозвола за работа од повисок степен. 

Врз основа на овластување за наставник по мо-
торно летање кој врши обука на професионални пи-
лоти на авион или хеликоптер (член 134 став 3), на-
ставникот врши: 

1) обука на лица што се оспособуваат за спорт-
ски пилоти или професионални пилоти на авион од-
носно хеликоптер; 

2) обука на спортски и ќрофесионални пилоти 
што имаат дозвола за работа на воздухоплови тешки 
до 5700 kg — а заради здобивање со соодветно овла-
стување; 

3) обука во ноќно летање; 
4) проба и испитување на оние типови авиони 

односно хеликоптери од сериска изработка за кои 
е оспособен да лета, како и по генерална поправка. 

Овластување за инструктор за летање 

Член 136 
Овластување за инструктор за летање кој врши 

обука на приправници за пилоти за определен тип 
авиони тешки до 5700 kg, односно за хелекоптери, 
можат да имаат пилоти на авион и пилоти на хе-
ликоптер. 

Во соодветната дозвола за работа на пилот на 
авион или пилот на хеликоптер може да се внесе 
овластувањето од ставот 1 на овој член, ако пилотот 
ги исполнува следните услови: 

1) да има најмалку дозвола за работа на профе-
сионален пилот на авион или дозвола за работа на 
професионален пилот на хеликоптер; 

2) да положил посебен стручен испит според 
градивото за програмата пропишано во членот 28 ст. 
1 и 2 на овој правилник. 

Овластување за инструктор за летање во воз-
душниот сообраќај со сите воздухоплови тешки до 
60.000 kg можат да имаат пилоти на авион и пилоти 
на хеликоптер што ги исполнуваат стедните услови: 

1) да имаат дозвола за работа на професионален 
пилот I класа за авиони тешки до 20.000 kg, или доз-
вола за работа на сообраќаен пилот за авиони тешки 
над 20.000 kg, или дозвола за работа на сообраќаен 
пилот на хеликоптер за хеликоптери тешки над 
5700 kg; 

2) да положиле посебен стручен испит според 
градивото за програмата пропишано во членот 28 
ст. 3 и 4 на овој правилник. 

Овластување за инструктор за летање во воз-
душниот сообраќај со сите воздухоплови тешки над 
60.000 kg можат да имаат пилоти што ги исполну-
ваат следните услови: 

1) да имаат дозвола за работа на сообраќаен 
пилот; 

2) да положиле посебен стручен испит според 
градивото за програмата пропишано во членот 28 
ст. 5 и 6 на овој правилник. 

Овластување за инструктор за линиско летање 
со воздухоплови во -воздушниот сообраќај, можат да 
имаат пилоти што ги исполнуваат следните услови: 

1) да имаат дозвола за работа на сообраќаен 
пилот; 

2) да положиле посебен стручен испит според 
градивото за програмата пропишано во членот 28 
ст. 7 и 8 на овој правилник. 

Член 137 
Врз основа на овластување за инструктор за ле-

тање кој врши обука на приправници (член 136 став 
1), инструкторот врши: 

1) обука на приправници за пилоти за определен 
тип воздухоплов со кој е овластен да лета и врши 
обука на приправници за здобивање со соодветно 
овластување; 

2) проба и испитување на авион односно хели-
коптер од сериска изработка за кој има овластување 
за инструктор за летање; 

3) редовни проверувања на стручноста на пило-
тите на воздухоплов за кој има овластување за ин-
структор за летање. 

Врз основа на овластување за инструктор за ле-
тање со воздухоплови тешки до 60.000 kg односно врз 
основа на овластување за инструктор за летање со 
воздухоплови тешки над 60.000 kg (член 136 ст. 3 и 
4), инструкторот, покрај работите од ставот 1 на овој 
член, врши и обука на приправници заради здоби-
вање со дозвола за работа на професионален пилот 
I класа односно заради здобивање со дозвола за ра-
бота на сообраќаен пилот. 

Врз основа на овластување за инструктор за ли-
ниско летање со воздухоплови во воздушниот соо-
браќај, инструкторот врши: 

1) обука на приправници за прв пилот односно -
за втор пилот во линиско летање; 

2) редовно проверување на стручноста на пило-
тите во линиско летање на типот авион за кој има 
овластување за инструктор за летање. 

Овластување за наставник по едриличарство 

Член 138 
Овластување за наставник по едриличарство мо-

жат да имаат пилоти на едрилица. 
Во дозволата за работа на пилот на едрилица 

може да се внесе овластувањето од ставот 1 на овој 
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член, ако пилотот на едрилицата ги исполнува след-
ните услови: 

1) да наполнил 20-годишна возраст; 
2) да положил посебен стручен испит според гра-

дивото за програмата пропишано во членот 29 на 
овој правилник. 

Член 139 
Врз основа на овластување за наставник по ед-

риличарство наставникот врши: 
1) обука на ученици за полетување со едрилица 

со помош на вител и за летање со едрилица во аеро-
запрега, како и за добивање дозвола за работа на 
пилот на едрилица и соодветни овластувања; 

2) влечење на едри лици при обучува ње на уче-
ници едриличари за самостојно летање во аерозап-
рега, ако има дозвола за работа на пилот на авион 
и најмалку 50 часови летање со авион односно 5 ча-
сови летање со оној тип авион со кој врши влечење 
и ако е оспособен за влечење едрилици; 

3) влечење на едрилици на авто-вител, ако е за 
тоа оспособен; 

4) проба и испитување на оние типови едрилици 
од сериска изработка за кои е оспособен, како и по 
генерална поправка на такви едрилици; 

5) редовни проверувања на стручноста на пилоти 
едриличар?!. 

Овластување за наставник по падобранство 

Член 140 
Овластување за наставник по падобранство мо-

же да има лице од членот 6 став 2 на овој правил-
ник, ако ги исполнува следните услови: 

1) да наполнило 20-годишна возраст; 
2) да има дозвола за искокање со падобран од 

воздухоплов; 
3) да положило посебен стручен испит според 

градивото за програмата пропишано во членот 30 на 
овој правилник. 

Член 141 
Врз основа на овластување за наставник по па-

добранство, лицето од членот 6 став 2 на овој пра-
вилник врши: 

1) обука во скокање со падобран од воздухоплов; 
2) проба и испитување на падобрани од сериска 

изработка; 
3) проверување на стручноста за искокање со 

падобран од воздухоплов. 

Овластување за инструктор на навигатори-летачи 

Член 142 
Овластување за инструктор на навигатори-ле-

тачи може да има навигатор-летач. 
Во дозволата за работа на навигатор-летач мо-

же да се внесе овластувањето од ставот 1 на овој 
член, ако навигаторот-летач положил посебен стру-
чен испит според градивото за програмата пропиша-
но во членот 31 на овој правилник. 

Врз основа на овластувањето од ставот 1 на овој 
член, инструкторот врши обука па навигатори-ле-
тани. 

Овластување за инструктор на радио-телеграфнсти-
, -летани 

Член 143 
Овластување за инструктор на радио-телеграфи-

сти-летачи може да има радио-телеграфист-летач. 
Во дозволата за работа на радио-телеграфист-

-летач може да се внесе овластувањето од ставот 1 

на овој член, ако радио-телеграфистот-летач поло-
жил посебен стручен испит според градивото за про-
грамата пропишано во членот 32 на овој правилник. 

Врз основа на овластувањето од ставот 1 на овој 
член инструкторот врши обука на радио-телеграфи-
сти-летачи. 

Овластување за инструктор на механичар^летани 

Член 144 
Овластување за инструктор на механичари-ле-

тачи може да има механичар-летач. 
Во дозволата за работа на механичар"летач мо-

же да се внесе овластувањето од ставот 1 на овој 
член, ако механичарот-летач положил посебен стру-
чен испит според градивото за програмата пропиша-
но во членот 33 на овој правилник. 

Врз основа на овластувањето од ставот 1 на овој 
член инструкторот врши обука на механичари-лета-
чи на оние типови воздухоплови за кои е оспособен. 

Овластување за инспектор на летачкиот персонал 

Член 145 
Овластување за инспектор на летачкиот персо-

нал на спортска и стопанска авијација може да има 
лице што ги исполнува следните услови: 

1) да има дозвола за работа на професионален 
пилот на авион или дозвола за работа на професио-
нален пилот на хеликоптер или дозвола за работа 
од повисок степен и овластување за наставник по 
моторно летање кој врши обука на професионални 
пилоти; 

2) да положило посебен стручен испит според 
градивото за програмата пропишано во членот 34 ст. 
1 и 2 на овој правилник. 

Овластување за инспектор на летачкиот персо-
нал на сообраќајна авијација може да има лице што 
ги исполнува следните услови: 

1) да има дозвола за работа на сообраќаен пи-
лот и овластување за инструктор за летање во воз-
душниот сообраќај; 

2) да положило посебен стручен испит според 
градивото за програмата пропишано во членот 34 ст. 
3 и 4 на овој правилник. 

Овластување за инспектор на едриличарството 
може да има лице што ги исполнува следните ус-
лови: 

1) да има дозвола за работа на пилот на едри-
лица и овластување за наставник по едриличарство; 

2) да положило посебен стручен испит според 
градивото за програмата пропишано во членот 34 
ст. 5 и 6 на овој правилник. 

Овластување за инспектор на падобранството 
може да има лице што ги исполнува следните 
услови: 

1) да има дозвола на падобранец и овластување 
за наставник по падобранство; 

2) да положило посебен стручен испит според 
градивото за програмата пропишано во членот 34 
ст. 7 и 8 на овој правилник. 

Член 146 
Врз основа на овластувањето од членот 145 на 

овој правилник, инспекторот врши: 
1) стручен надзор над воздухопловниот персонал 

во поглед ,стручната подготовка и другите услови 
пропишани за вршење определени работи на возду-
хопловот, а во врска со тоа и проверување на струч-
ната оспособеност на летачкиот персонал за вршење 
определени работи; 

2) проверување на стручноста на посада на воз-
духоплови, заради утврдување нивната стручна спо-
собност за управување со воздухоплов односно за 
искокање со падобран; 
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3) контрола над применувањето на прописите за 
безбедноста на летањето, за траењето на работното 
време и работата на летачкиот персонал, како и на 
мерките за заштита при работата. 

Овластување за проба и испитување на прототипови 
авиони и хеликоптери 

Член 147 
Овластување за проба и испитување на прототи-

пови авиони или прототипови хеликоптери може да 
има пилот што ги исполнува следните услови: 

1) да има дозвола за работа на професионален 
пилот или дозвола за работа од повисок степен; 

2) да има овластување за наставник односно ин-
структор за летање за соодветната категорија воз-
духоплови и овластување за акробатско летање; 

3) да ИМА најмалку: v 

— 1000 ча-сови летање најмалку на пет различни 
типови авиони и хеликоптери тешки до 2000 kg за-
ради проба и испитување; 

— 1500 часови летање најмалку на десет различ-
ни типови авиони и хеликоптери тешки до 5700 kg 
заради проба и испитување; 

— 2000 часови летање на преку петнаесет раз-
лични типови авиони и хеликоптери тешки над 
5700 kg, од што најмалку на Пет слични типови 
заради проба и испитување; 

— од бројот часови на летање наведен во оваа 
точка да има најмалку 20% часови летање со воз-
духоплови што се од иста категорија и од слични 
карактеристики со воздухопловот за кој се врши 
проба и испитување; 

4) да има положен посебен стручен испит според 
градивото за програмата пропишано во членот 35 на 
овој правилник. 

Брз основа на овластувањето од ставот 1 на овој 
член се врши проба и испитување на прототипови 
авиони односно ирототипови хеликоптери од соод-
ветни категории 

Овластување за проба и испитување па прототипови 
едрилици 

Член 148 
Овластување за проба и испитување на прототи-

пови едрилици може да има наставник по едрили-
ца рс тео што ги исполнува следните услови: 

1) да има дозвола за работа на пилот на едри-
лица ; 

2) да има најмалку 6Ф0 часови самостојно лета-
ње на најмалку пет различни типови едрилица 

3) да има овластување за наставник по едрили-
чарство и овластување за акробатско летање; 

4) да е контролор на изградба на едрилица; 
5) да положил посебен стручен испит според 

градивото за програмата пропишано во членот 36 на 
овој правил-ник. 

Врз основа на овластувањето од ставот 1 на овој 
член се врши проба и испитување на сите прототи-
пови едрилици. 

Овластување за проба и испитување па ирототипови 
падобрани 

Член 149 
Овластување за проба и испитување на прототи-

п о т падобрани може да има наставник по падо-
браните што ГИ исполнува следните услови: 

1) да има дозвола на падобранец и овластување 
за наставник по падобранстЕо; 

2) да има најмалку 500 скокови со падобран; 
3) да е контролор на изградба на падобрани; 

4) да положил посебен стручен испит според 
градивото за програмата пропишано во членот 37 на 
ОВОЈ правилник. 

Врз основа на овластувањето од ставот 1 на овој 
член се врши проба и испитување на сите прототи-
пови падобрани. 

Овластување за користење па радио-станица и ра-
дио-навигациони средства (радио-телефонија) 

Член 150 
Овластување за користење на радио-станица и 

радио-навигациони средства (радио-телефонија) мо-
же да има пилот што ги исполнува следните услови: 

1) да има дозвола за работа на пилот; 
2) да положил посебен стручен испит според 

градивото за програмата пропишано во членот 38 на 
овој правилник. 

Врз основа на овластувањето од ставот 1 на овој 
член се врши користење на радио-станиците и ра-
дио-навигационите средства (радио-телефонија) во 
контролираниот воздушен простор на Југославија, 
а во странство — ако се познаваат и прописите и 
радио-процедурата на односната странска земја. 

Овластување за авио-третирање на земјишни повр-
шини 

Член 151 
Овластување за авио-третирање на земјишни по-

вршини може да има пилот што ги исполнува след-
ните услови: 

1) да има дозвола за работа на професионален 
пилот или дозвола за работа од повисок степен; 

2) да има најмалку 300 часови летање со авион 
односно 200 часови летање со хеликоптер; 

3) да положил посебен стручен испит според 
градивото за програмата пропишано во членот 39 
на овој правилник:. 

Врз основа на овластувањето од ставот 1 на овој 
член пилотот врши авио-третирање на земјишни по-
вршини од воздухопловите на кои има најмалку 10 
часови самостојно летање. 

19. Пресметувана на времето па летање за добивање 
дозвола за работа и овластување 

Член 152 
Во вкупниот број часови на летање кој е про-

пишан како услов за добивање соодветна дозвола за 
работа се признава половина од бројот на часовите 
на летање во СВОЈСТВО на втор пилот на воздухопло-
вите за кои е предвиден втор пилот. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 153 
Дозволите за работа и овластувањата што се из-

дадени според досегашните прописи важат до- исте-
кот на рокот на нивното важење. 

На имателите н,а дозволи за работа што на де-
нот на влегувањето во сила на ОВОЈ правилник не ги 
исполнуваат условите за добивање дозвола, може ро-
кот на важењето на дозволата за работа да им се 
продолжи според условите определени со Правил-
никот за дозволи за работата на летачкиот персо-
нал на цивилното воздухопловство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 25/55), но најдолго за една година од 
денот на влегувањето во сила на ОВОЈ правилник. 

Член 154 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за дозволи 
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за работата на летачкиот персонал на цивилното 
воздухопловство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
25/55). 

Член 155 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

09 бр. 884/1 
15 јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за цивилна воздушна 

пловидба, 
Батриќ Јовановиќ, с. р. 

482; 

Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 став 
2 од Законот за Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), 
гувернерот на Народната банка на Југославија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИ-
ТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за височината на задолжителна-
та резерва на деловните банки кај Народната банка 
на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/66, 
48/67, 5/68, 11/68, 17/68, 25/68, 30/68, 46/68, 5/69 и 32/69) 
во точката 1 став 1 процентот: „32%" се заменува 
со процентот: „30%". 

Ставот 2 се брише. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 747 
6 август 1969 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Вицегувернер, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ЧЕХОСЛОВАЧКАТА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЧЕХОСЛОВАЧКАТА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

I 
Се отповикува 
Трпе Јаковлевски од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Чехословачката 
Социјалистичка Република. 

II 
Се назначува 
Љубо Бабиќ, ПОМОШНИК државен секретар за 

надворешни работи, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија во Чехословачката Социјалистичка 
Република. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 128 
31 јули 1969 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ИРАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИРАН 

I 
Се отповикува 
д-р Жига Водушек од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Иран. 

II 
Се назначува 
Бала Ласло, советник на државниот секретар за 

надворешни работи, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија во Иран. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 127 
31 јули 1969 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат по повод осумдесетгодишнината на 
животот, а за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Добрашиновић Милоје; 
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По повод седумдесетгодишнината на животот, 
а за особени заслуги на работење во областа на ли-
тературниот, културниот и општествениот развиток 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Рош Франц; 
по повод дваесетгодишнината од основањето на 

весникот, а за особени заслуги и придонес во шире-
њето на напредните идеи и развивањето на брат-
ството и единството меѓу пионерите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

весникот „Титов пионир"; 
по повод дваесетпетогодишнината од основањето 

на Сојузот на пионерите на Југославија, а за особени 
заслуги и сторениот придонес во зацврстувањето и 
омасовувањето на пионерската организација и на 
делото од значење за развивањето на другарството 
и друштвениот живот меѓу пионерите 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Калуђеровић Ђорђије и Петрановић Гаврило; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бојовић Драгољуб, Бошковиќ Петко, Брајовић 

Милан, Бутуровић Раде, Ђоновић Матица, Ђури-
шић Душан, Јабучар Авдо, Павловић Михаило, По-
повић-Кадић Милица, Ратковић Миленко, Шчућкин 
Василије, Вучковић Кристина, Вујошевиќ Радисав; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Радиновић Живко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ичевић Душан и Вуковић Боса; 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бећовић Узеир, Лукић Милица, Секулић Мо-

мир; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Балевић-Новаковић Вјера, Јаничић Димитрије, 

Кликовац Данило, Кликовац-Пешић Софија Косо-
вић-Стојковић Нада, Минић Станка, Огњеновић-
-Ристић Стојанка, Радуловић Бранислав, Равић Ми-
лан, Тошић Сретен, Вујошевић Никола. 

Бр. 39 
22 март 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за заслуги во развива-
њето и зацврстувањето на пријателските односи 
помеѓу оружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Социјалистичка 
Република Романија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генерал-мајорат Nikolae Plesita, член на Сове-
тот на државната безбедност; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

полковникот Marin Рапева 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ 

потполковвикот Josif Popovici, аѓутант 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
'СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ 

капетанот Vasilie Pricor, аѓутант 
капетанот Alexandru Chiriac, аѓутант 
Tudor Ionescib кројач. 

Бр. 91 
27 мај 1968 година 

Белград 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги и 
постигнати успеси во работата ед значење за Соци-
јалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дрновшек Виктор, Гољар Франц, Иглиш Божо, 
Поточиик-Бенчич Славка, Шкарја Франц, Шпат 
Август; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Древ Мартин, Дрглин Иван, Ферјан Јакоб, 
Јакоб, Ѓорше Рихард, Јакац Антон, Корен Мартин, 
Лазник Едвард, Немец Франц, Ромих Антон, Тртник 
Антонија, Возељ Јоже, Загоричник Штефан, За јц 
Виктор, Жалер Цветко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Анжур Франц, Јелен Јоже, Медвешчек Адам, 
Моравец Иван, Подпечан Јоже; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Компаре Фердинанд; 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Камнар-Сотлар Нада, Левичник-Маролт Иванка, 
Морела-Бенчич Фани: 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бујан Франц, Час Сташѕслав, Дрвв Франц, 
Грајжи Иван, Грм Иван, Јелен Карл, Калишек 
Цирил, Кожељ Емил, Опрешник Станислав, Овен 
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Иван, Прусник Миха, Репник Роман, Ромих Виљем, 
Шмон Јоже, Видмар Леополд, Жебјек Павел. 

Бр. 92 
29 мај 1968 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата да се 
одликуваат за особени заслуги на делото ширење 
на братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Блајер Ђорђе; 
за особени заслуги и постигнати успеси во ра-

ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Флајшер Алфред, Павловић Борислав. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ханжич Милош, Караселимовић д-р Џевдет, 

Ковач Стјепан, Лаиновић д-р Миленко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Мацић Градимир, Рачић Марко; 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Илић д-р Драган, Смиљанић Теодор. 

Бр. 102 
12 јуни 1968 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

v Јосип. Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за извонредни заслуги стечени 
во борбата против непријателот за ослободување 
на нашата земја 

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 
Централната болница при Врховниот штаб на 

НОВ и НОЈ. 

Број 107 
19 јуни 1968 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

^ Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги во развивањето на при-
јателските односи и соработката помеѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и Крал-
ството Мароко 
СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 

ЛЕНТА 
Younes Nektout. извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Кралството Мароко во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Бр. 105 
17 јуни 1968 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА . 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата да се 
одликуваат за особени заслуги во изградбата и 
јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воени единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

потполковник^ на градежна служба Филипо-
вић Антона Перо; 

за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои рако-
водат, како и за создавање услови за постигање 
исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ 

мајорот на градежна служба Делевић Вука 
Душан, 

техничкиот капетан I кл. Маврић Ивана Иван. 
Бр. 106 

18 јуни 1968 година 
Белград 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

480. Наредба за прогласување на подрачјата 
заразени со карантински растителни бо-
лести и штетници — — — — — — 949 

481. Правилник за стручната подготовка, стру-
чните испити, дозволите за работа и рабо-
тите што може да ги врши воздухоплов-
ниот персонал — — — — — — — 952 

482. Одлука за измена на Одлуката за висо-
чината на задолжителната резерва на де-
ловните банки ка ј Народната банка на 
Југославија — — — — — — — — 974 

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226 
- Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристиќа бр. 1. -
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