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Na podlagi 4. točke pod 1) ustavnega amandmaja XXXVII izdajam 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE O PREPOVEDI SPRAVLJA- 
NJA JEDRSKEGA IN DRUGEGA OROŽJA ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE NA MORS- 

KEM IN OCEANSKEM DNU TER POD NJIM 

Razglaša se zakon o ratifikaciji pogodbe o prepovedi spravljanja jedrskega in drugega 
orožja za množično uničevanje na morskem in oceanskem dnu ter pod njim, ki ga je sprejela 
Zvezna skupščina na seji Zbora narodov dne 8. junija 1973 in na seji Družbeno-političnega 
zbora dne 7. junija 1973. 

PR št. 200. 
Beograd, 8. junija 1973. 

Predsednik republike: 
Josip Brez Tito s. r. 

Predsednik 
Zvezne skupščine: 

Mijalko Todorovič s. r. 

ZAKON 

O RATIFIKACIJI POGODBE O PREPOVEDI SPRAVLJANJA JEDRSKEGA IN DRUGE- 
GA OROŽJA ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE NA MORSKEM IN OCEANSKEM DNU TER 

POD NJIM , 

1. člen 

Ratificira se pogodba o prepovedi spravljanja jedrskega in drugega orožja za mno- 
žično uničevanje na morskem in oceanskem dnu ter pod njim, odprta za podpisovanje v 
Washingtonu 11. februarja 1971, katere besedilo v angleškem, francoskem, kitajskem, ru- 
skem in španskem jeziku je enako verodostoj no. 

2. člen 

Besedilo pogodbe se v angleškem izvirniku in v slovenskem prevodu glasi: 

T R E A T Y 

ON THE PROHIBITION OF THE EMPLACEMENT 
OF NUCLEAR VVEAPONS AND OTHES WEAPONS 
OF MAS S DESTRU CTION ON THE SEA-BED AND 

THE OCEAN FLOOR AND IN THE SUBSOIL 
THEREOF 

The States Partles to this Treaty. 
Recognizing the common interesi of mankind in 

the progress of the exploration and use of the sea-bed 
and th° ocean floor for peaceful purposes. 

POGODBA 

O PREPOVEDI SPRAVLJANJA JEDRSKEGA IN 
DRUGEGA OROŽJA ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE 
NA MORSKEM IN OCEANSKEM DNU TER POD 

NJIM 

Države članice te pogodbe, 
uvidevajoč, da je nadalje raziskovanje in izko- 

riščanje morskega in oceanskega dna v miroljubne 
namene skupnega pomena za čoveštvo, 
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Considering that the prevention of a nuclear arms 
race on the sea-bed and the ocean fleor serves the 
interests of maintaining world peace, reduces Inter- 
national tensions and strengthens friendly relations 
among States, 

Convinced that this Treaty constitutes a step 
towards the exclusion of the sea-bed, the ocean floor 
and the subsoil thereof from the arms race, 

Convinced that this Treaty constitutes a step 
towards a treaty on general and complete disarmament 
under strict and etfective International control, and 
determined to continue negotiations to this end, 

Convinced that this Treaty .will further the pur- 
poses and principles of the Charter of the United 
Nations, in a manner consistent with the principles of 
International law and without infringing the frćedoms 
of the high seas, 

Ha ve agreed as follows: 

Article I 
1. The States Parties to this Treaty undertake not 

to emplant or emplace on the sea-bed and the-ocean 
floor and in the subsoil thereof beyond the outer limit 
of a sea-bed zone, as defined in Article II, any nuclear 
■weapons or any other types of weapons of mass 
destruction as well as structures, launching installations 
or any other facilities specifically designed for storing, 
testing or using such weapons. 

2. The undertakings of paragraph l of this Article 
shall also apply to the sea-bed zone referred to in the 
same paragraph, except that within such sea-bed zone, 
they shall not apply either to the coastal State or to the 
sea-bed beneath its territorial \vaters, 

3. The States Parties to this Treaty undertake not 
to assist, encourage or induce any State to саггу out 
activities referred to in paragraph 1 of this Article 
and not to participate in any other way in such 
actions. 

Article II 

For the purpose of this Treaty, the outer limit of 
the sea-bed zone referred to iiu Article I shall be 
conterminous with the twelve-mile outer limit of the 
zone referred to in Part II of the Convention on the 
Territorial Sea and the Contiguous Zone, signed at 
Geneva on 29 April 1958, and shall be measured in 
accordance with the provisions of Part I, Section II, 
of that Convention and in accordance with International 
law. 

Article III 
1. In order to promote the objectives of and ensure 

compliance with the provisions of this Treaty, each 
State Party to the Treaty shall have the right to verify 
through observation the activities of other States 
Parties to the Treaty on the sea-bed and the ocean 
floor and in the subsoil thereof beyond the zone 
•referred to in Article I, provided that observation does 
not interfere with such activities. 

2 If after such observation reasonable doubts 
remair concerning the fulfilment of the obligations 
assumed under the Treaty, the State Party having such 
doubts and the State Party that is responsible for the 
activities giving rise to the doubts shall consult with 
a view to rernoving the doubts. If the doubts persist, 
the State Party having such doubts shall notify the 
other States Parties, and the Parties concemed shall 
co-operate on such further procedures for verification 
as ma.v be agreed, including appropriate inspection of 
objects, structures, installations or other facilities that 
reasonably may be expected to be of a kind described 
in Article I. The Parties in the region of the activities, 
including any coastal State and any other Party so 

smatrajoč, da preprečevanje tekmovanja v jedr- 
skem oboroževanju na morskem in oceansKem dnu 
služi interesom ohranitve miru na svetu, da zmanjšuje 
mednarodno napetost in krepi prijateljske odnose med 
državami, 

prepričane, da pomeni ta pogodba nov korak' k 
temu, da se morsko in oceansko dno in podzemlje 
pod njim iz vzamejo iz tekme v jedrskem oborože- 
vanju, 

prepričane, da pomeni pogodba korak k sklenitvi 
pogodbe o splošni in popolni razorožitvi, pod strogo in 
učinkovito mednai'odno kontrolo, ter odločne, da se 
v ta namen še naprej pogajajo, 

prepričane, da se bodo s to pogodbo približale 
ciljem in načelom ustanovne listine Zdraženih naro- 
dov, so se v skladu z načeli mednarodnega prava in 
ne da bi kršile svobodo odprtega morja, 

zedinile o temle: 

1. člen 
1. Države članice te pogodbe se zavezujejo, da ne 

bodo na morskem in осеапзкет dnu ter pod njim 
postavljale ali vgrajevale izven zunanje meje cone 
morskega dna, definirane v 2. členu, kakršnegakoli 
jedrskega orožja ali kakršnegakoli drugega orožja za 
množično uničevanje in tudi ne postrojev, izstrelilnih 
naprav ali kakršnihkoli drugih primernosti,' posebej 
namenjenih za njegovo vskladiščenje, preizkušanje 
ali uporabo. 

2. Obveznosti iz prvega odstavka tega člena ve- 
ljajo tudi za cono morskega dna, omenjeno v istem 
odstavku, le da v takšni coni morskega dna ne priha- 
jajo v poštev ne za obrežno državo niti za morsko dno 
pod njenimi teritorialnimi vodami. 

3. Države članice te pogodbe se zavezujejo, da 
ne bodo podpirale, spodbujale ali nagovarjale kate- 
rokoli drugo državo k dejanjem, omenjenim v prvem 
odstavku tega člena, in da ne bodo kako drugače so- 
delovale pri takšnih dejanjih. 

2. člen 

Za to pogodbo je zunanja meja cone morskega 
dna, omenjena v 1. členu, istovetna z zunanjo mejo 
12 milj širokega pasu, omenjenega v II. delu konven- 
cije o teritorialnem morju in zunanjem morskem pasu, 
ki je bila podpisana v Ženevi 29. aprila 1958, in se 
meri skladno z določbama oddelka 2 njenega I. dela in 
skladno z mednarodnim pravom. 

3. člen 
1. Za napredek pri ciljih in za zagotovitev spošto- 

vanja določb te pogodbe ima vsaka država članica 
pogodbe pravico opazovati in tako kontrolirati dejav- 
nosti drugih držav članic pogodbe na morskem in oce- 
anskem dnu ter pod njim izven cone, Omenjene v 1. 
členu, s pogojem, da s tem ne ovira omenjenih de- 
javnosti. 

2. Ce bi po takem opazovanju še naprej obstojali 
razumni sumi glede izpolnjevanja obveznosti, spre- 
jetih po pogodbi, se morata država članica, ki izrazi 
takšne sume, in država članica, ki je odgovorna za 
dejavnosti, zaradi katerih je prišlo do suma, posveto- 
vati, da odvrnejo sume, Ce bi sumi kljub temu ostali, 
mora država članica, ki sumi, o tem obvestiti druge 
države članice, zainteresirane strani pa morajo sodelo- 
vati pri razčlenitvi nadaljnjih postopkov za kontrolo, za 
katero se bodo morda dogovorile in v katero spada 
tudi ustrezna inšpekcija objektov, naprav, priprav ali 
drugih primernosti, za katere se lahko razumno dom- 
neva, da so takšne vrste, kot je opisano v 1. členu. 
Članice pogodbe iz predela, v katerem se opravljajo 
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requesti,ng, shall be entitled to participate in suph 
consultation and co-operation, After completion of the 
further procedures for verification, an appropriate 
report shall be circulated to other Parties by the Party 
that initiated such procedures. 

3 If the State responsible for the activities giving 
rise to the reasonable doubts is not identifiable by 
observation of the object, structure, installation or other 
facility, the State Party having such doubts shall notify 
and make appropriate inguiries of States Parties in 
the region of the activities and of any other State 
Party. If it is ascertained through these inguiries that 
a particular State Party is responsible for the activities, 
that State Party shall consult and co-operate with 
other Parties as provided in paragraph 2 of this - 
Article. If the identity of the State responsible for the 
activities cannot be ascertained through these 
inquiries, then further verification procedures, inclu- 
ding inspection, may be undertaken by the inquiring 
State Partj', which shall invite the participation of the 
Parties in the region of the activities, including any 
coastal State, and of any other Party desiring to 
co-operate. 

4. If consultation and co-operation pursuant to 
paragraphs 2 and 3 of this Article have not removed 
the doubts concerning the activities and there remains 
a serious question concerning fulfilment of the obli- 
gations assumed under this Treatv, a State Party тау, 
in accordance with the provisions of the Charter of 
the United Nations, refer the matter to the Security 
Council, which may take action in accordance with the 
Charter. 

5. Verification pursuant to this Article may be 
undertaken by any State Party using its own means, 
or with the full or partial assistance of any other 
State Party, or through appropriate International pro- 
cedures within the framework of the United Nations 
and in accordance with its Charter. 

6. Verification activities pursuant to this Treaty 
shall not interfere' with activities of other States 
Parties and shall be conducted with due regard for 
rights recognized under International law, including 
the freedoms of the high seas and the rights of coastal 
States with respect to the exploration and exploitation, 
of their continental shelves. 

Article IV 
Nothing in this Treaty shall be interpreted as 

supporting or prejudicing the position of any State 
Party with respect to existing international conven- 
tions, including the 1958 Convention on the Territorial 
Sea and the Contiguous Zone, or with respect to rights 
or claims which such State Party may assert, or with 
respect to recognition or non-recogniticn of rights or 
claims asserted by any other State, related to waters 
off its coasts, including, inter alia, territorial seas and 
contiguous zones, or to the sea-bed and the ocean 
floor, Including continental shelves. 

Article V 
The Parties to this Treaty undertake to continue 

negotiations in good faith concerning further measures 
In the field of disarmament for the prevention of an 
arms race on the sea-bed, the ocean floor and the 
subsoil thereof. 

dejavnosti, vštevši tudi katerokoli obrežno državo ter 
katerekoli drugo članico pogodbe, ki to zahteva, imajo 
pravico udeležiti se takšnega posvetovanja ih sodelo- 
vanja. Po razčlenitvi nadaljnjih postopkov za kontrolo 
pošlje članica, ki je take postopke sprožila, drugim 
članicam ustrezno poročilo. _ 

3. Ce države, ki je odgovorna za dejavnosti, zara- 
di katerih je prišlo do razumnih sumov, ni mogoče 
identificirati na podlagi opazovanja objektov, naprav, 
priprav ali drugih primernosti, obvesti država članica, 
ki ima take sume, države članice v predelu, v katerem 
se opravljajo dejavnosti, in katerokoli drugo državo 
članico in se pri njih ustrezno informira. Ce na pod- 
lagi takšnega poizvedovanja ugotovi, da je določena 
država članica odgovorna za omenjene dejavnosti, se 
mora posvetovati z drugimi članicami in z njimi so- 
delovati, kot je določeno v drugem odstavku tega 
člena. Ce identitete države, odgovorne za omenjene 
dejavnosti, s takšnim poizvedovanjem ni mogoče 
ugotoviti, si lahko država članica, ki poizveduje, 
pomaga z nadaljnjimi postopki za kontrolo, vštevši 
inšpekcijo, hkrati pa mora povabiti tudi države čla- 
nice iz predela, v katerem se vršijo dejavnosti, naj 
sodelujejo pri tem; povabiti mora tudi katerokoli ob- 
režno državo in katerokoli drugo državo članico, ki 
želi sodelovati. 

4. Ce se s posvetovanji in sodelovanjem v skladu 
z drugim in tretjim odstavkom tega člena ne odvrnejo 
sumi glede dejavnosti in če ostane odprto resno vpra- 
šanje glede izpolnjevanja obveznosti, prevzetih po po- 
godbi, se lahko država članica skladno z določbami us- 
tanovne listine Združenih narodov s tem vprašanjem 
obrne na varnostni svet, ki lahko začne akcijo v skla- 
du z ustanovno listino. 

5. V skladu s tem členom lahko opravlja kontrolo 
katerakoli država članica s svojimi lastnimi sredstvi 
ali s popolno ali delno pomočjo katerekoli druge dr- 
žave članice ali ustreznimi mednarodnimi postopki v 
okviru Združenih narodov in skladno z ustanovno 
listino. 

6. Dejanja v zvezi s kontrolo ne smejo ovirati de- 
javnosti drugih držav članic, opravljati pa jih je treba 
ob dolžnem spoštovanju pravic, priznanih na podlagi 
mednarodnega prava, vštevši svobodo odprtega morja 
In pravice obrežnih držav glede raziskovanja in izko- 
riščanja njihovega epikontinentalnega pasu. 

4. člen 
Nobene določbe te pogodbe ni dovoljeno razlagati 

tako, da bi podpirala ali prejudicirala položaj katere- 
koli države članice v zvezi z veljavnimi mednarodnimi 
konvencijami, vštevši konvencijo iz leta 1958 o teri- 
torialnih vodah in zunanjem morskem pasu ali v zvezi 
z morebitnimi pravicami in zahtevami takšne države 
članice ali v zvezi s priznavanjem ali nepriznava- 
njem pravic ali zahtev, ki jih ima katerakoli druga 
država in se nanašajo na vode pred njenim obrež- 
jem, vštevši med drugim tudi teritorialno morje in 
zunajni morski pas ali morsko in oceansko dno, vštevši 
epikontinentalni pas. 

5. člen 
Članice te pogodbe se zavezujejo, da se bodo tudi 

v bodoče v dobri nameri pogajale o ukrepih na pod- 
ročju razorožitve, da bi se preprečilo tekmovanje v 
oboroževanju na morskem in oceanskem dnu ter pod 
njim. 



Stran 960. — Številka 33. URADNI LIST SFRJ Četrtek, 14. junija 1973. 

Article VI 
Any State Party may propose amendments to this 

Treaty.' Amendments shall enter into for.ce for each 
State" Party accepting the amendments upon their 
acceptance by a majority of the States Parties to the 
Treaty and, thereafter, for each remaining State Party 
on the date of acceptance by it. 

Article VII 
Five years after the entry into force of this 

Treaty, a conference of Parties to the Treaty shall be 
held at Geneva, Switzerland, in order to review the 
operation of this Treaty with a view to assuring that 
the purposes of the preamble and the provisions of the 
Treaty are being realized. Such review shall take into 
account any relevant technological developments. The 
review conference shall determine, in accordance with 
the views of a majority of those Parties attending, 
whether and when an additional review conference 
shall be convened. 

Article VIII 
Each State Party to this Treaty shall in exercismg 

lis national sovereignty have the right to withdraw 
irom this Treaty if it decides that extraordmary events 
related to the subject-matter of this Treaty have 
jeopardized the supreme interests of its country. It 
shall give notice of such withdrawal to ali other States 
Parties to the Treaty and to the United Nations 
Security Council three months in advance. Such notice 
shall include a statement of the extraordinary events 
it considers to have jeopardized its supreme interests. 

Article IX 
The provisions of this Treaty shall in no way 

affect the obligations assumed by States Parties to 
the Treaty under international Instruments establishing 
zones free from nuclear weapons. 

Article X 
1. This Treaty shall be open for signature to ali 

States. Any State which does not sign the Treaty before 
its entry into force in accordance with paragraph 3 
of this Article may accede to it at any time. 

2. This Treaty shall be subject to ratification by 
signatory States. Instruments of ratification and of 
accession shall be deposited with the Government of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics and 
Ihe United States of America, which are hereby de- 
signated the Depositary Governments. 

3. This Treaty shall enter into force after the de- 
posit of instruments of ratification by twenty-two 
Governments, including the Governments designated as 
Depositary Governments of this Treaty. 

4. For States whose instruments of ratification or 
accession are deposited after the entry into force of 
this Treaty, it shall enter into force on the date of 
the deposit of their instruments of ratification or 
accession. 

5. The Depositary Government shall promptly 
inform the Governments of aH signatory and acceding 
States of the date of each signature, of the date of 
deposit of each instrument of ratification or of 
accession, of the date of the entry into force of this 
Treaty, and of the receipt of other notices. 

6 This Treaty shall be registered by the Depositary 
Governments pursuant to Article 102 of the Charter 
of the United Nations. 

6, člen 
Vsaka država članica lahko predlaga spremembe 

te pogodbe. Spremembe začnejo veljati za vsako drža- 
vo članico, ki se z njimi strinja, potem ko jih sprejme 
večina držav članic pogodbe, po tem pa za vsako dra- 
go državo pogodbenico od datuma, ko jih sama sprej- 

■me. 

7. člen 
Pet let po uveljavitvi te pogodbe se bodo države 

članice sestale na konferenci v Ženevi, v Švici, da bi 
obravnavale delovanje pogodbe ter ugotovile, ali se 
smotri njene preambule in njene določbe uresničujejo. 
Pri obravnavi bodo pazile na vse ustrezne tehnične 
dosežke, konferenca pa bo skladno z mnenjem večine 
navzočih članic odločila, ali bo za obravnavanje izva- 
janja pogodbe sklicana prihodnja konferenca in kdaj. 

8. člen 
Vsaka država članica te pogodbe ima pri izvrše- 

vanju svoje nacionalne suverenosti pravico umakniti 
se iz pogodbe, če sodi, da izredni dogodki, ki se nana- 
šajo na predmet te pogodbe, bistveno ogrožajo njene 
interese. O umiku mora tri mesece naprej obvestiti 
vse druge članice pogodbe in varnostni svet Združenih 
narodov. V takem obvestilu mora biti tudi njena iz- 
java o izrednih dogodkih, za katere sodi, da ogražajo 
njene bistrene interese. 

9. člen 
Določbe te pogodbe nikakor ne vplivajo na obvez- 

nosti, ki so jih države članice pogodbe prevzele sklad- 
no z mednarodnimi instrumenti, s katerimi so dolo- 
čene cone, v katerih ni jedrsitega orožja. 

10. člen 
1. Ta pogodba je odprta vsem državam, da jo pod- 

pišejo. Vsaka država, ki pogodbe ne podpiše pred 
njeno uveljavitvijo skladno s tretjim odstavkom tega 
člena, ji lahko vselej pristopi. 

2. Ta pogodba je zavezana ratifikaciji držav pod- 
pisnic. Ratifikacijski instrumenti o pristopu se depo- 
nirajo pri vladah Zveze sovjetskih socialističnih re- 
publik, Združenega kraljestva Velike Britanije in' Se- 
verne Irske ter Združenih držav Amerike, ki so s tem 
določene za vlade depozitarje. 

3. Ta pogodba začne veljati, ko deponira ratifi- 
kacijske instrumente dvaindvajset vlad, vštevši vlade, 
ki so določene za vlade depozitarje te pogodbe. 

4. Za države, ki se njihovi ratifikacij ski instru- 
menti ali instrumenti o pristopu deponirajo po uve- 
ljavitvi te pogodbe, začne pogodba veljati na dan, ko 
deponirajo ratifikacijske instrumente ali instrumente 
o pristopu. 

5. Vlade depozitarji morajo takoj obvestiti vlade 
vseh držav podpisnic in tistih, ki so pristopile k po- 
godbi, o datumu vsakega podpisa, o datumu deponi- 
ranja vsakega ratifikacijskega instrumenta ali instru- 
menta o pristopu, o datumu uveljavitve pogodbe in o 
prejemu drugih obvestil. 

6. To pogodbo vpišejo vlade depozitarji v register 
skladno s 102. členom ustanovne listine Združenih na- 
rodov. 
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Article XI 
This Treaty, the English, Russian, French, Spanish 

and Chinese tcxts of which are equally authentic shall 
be deposited in the archives of the Depositary Govern- 
ments. Dulv certified copies of this Treaty shall be 
transmitted by the Depositary Governments to the 
Governments of the States signatory and acceding 
thereto. 

In vvitness whereof the undersigned, being duly 
authorized thereto, have signed this Treaty. 

Done in triplicate, at the cities of London, Moscow 
and Washington, this eleventh day of February, one 
thousand nine hundred and seventy-one. 

11. člen 
Ta pogodba, katere besedila v angleškem, fran- 

coskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku so 
enako verodostojna, je deponirana v arhivih vlad 
depozitarjev Njene v redu potrjene izvode pošljejo 
vlade depozitarji vladam držav podpisnic in vladam, 
ki so ji pristopile. 

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani, v ta namen 
v redu pooblaščeni, podpisali pogodbo. 

Sestavljeno v treh izvodih v Londonu, Moskvi, 
Washingtonu 11. februarja 1971. ■ 

3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

412. 

Na podlagi 4. točke pod 1) ustavnega amandmaja 
XXXVII izdajam 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O ZRAČNI PLOVBI 

Razglaša se zakon o zračni plovbi, ki ga je spre- 
jela Zvezna skupščina na seji Zbora narodov dne 8. 
junija 1973 in na seji Gospodarskega zbora dne 7. 
junija 1973. 

PR št. 209. 
Beograd, 8. junija 1973. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

Predsednik 
Zvezne skupščine: 

Majalko Todorović s. r. 

ZAKON 

O ZRAČNI PLOVBI 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1, člen 
Za zračno plovbo v zračnem prostoru Jugoslavije 

veljajo določbe tega zakona, 
Z zračno plovbo sta po tem zakonu mišljena upo- 

raba zrakoplovov za prevažanje oseb in stvari, za 
opravljanje drugih gospodarskih dejavnosti, za oprav- 
ljanje upravnih nalog, za sanitetno pomoč, za športne 
dejavnosti za usposabljanje letalskega osebja, za znan- 
stveno-raziskovalno delo ali za druge namene in le- 
tenje vojaških zrakoplovov. 

2. člen 
Določbe tega zakona veljajo za jugoslovanske zra- 

koplove in za tuje zraKoplove, kadar letijo v zračnem 
prostoru Jugoslavije, razen za jugoslovanske vojaške 
zrakoplove, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

Izjemoma veljajo določbe tega zakona tudi za ju- 
goslovanske vojaške zrakoplove, če se uporabljajo v 

gospodarske namene ali v kakšne druge namene, kt 
niso vojaški, ali če imajo posadko, ki njeni člani niso 
vojaške osebe. 

3. člen 
Organizacija združenega dela, ki opravlja prevoz 

v javnem zračnem prometu, organizacija združenega 
dela, ki opravlja posebne storitve z zrakoplovom, in 
organizacija združenega dela, ki je imetnik pravice 
uporabe javnega letališča, morajo organizirati Kontrolo 
nad delom, ki je pomembno za varnost zračne plovbe 
In zagotoviti, da je ta kontrola nenehna. 

v 
4. člen 

Zračni prostor Jugoslavije je zračni prostoi" nad 
kopnim in nad obalnim morjem Jugoslavije. 

Zračna plovba se opravlja po določenih zračnih 
poteh, če ni v tem zaKonu drugače določeno. 

Zračna pot je kontrolirani zračni prostor določene 
širine, višine in smeri, določen za zračno plovbo, ki 
se označuje z radionavigacijskiml pripravami na 
zemlji. 

5. člen 
Za zračno plovbo se sme uporabljati zrakoplov, 

ki izpolnjuje pogoje, določene v tem zakonu ali v pred- 
pisih, izdanih na njegovi podlagi. 

8. člen 
Zrakoplovno osebje in druge osebe, ki .opravljajo 

določene strokovne naloge v zvezi z zračno plovbo, 
morajo imeti za to delo predpisano strokovno izobrazbo 
in izpolnjevati druge, v tem zakonu in na njegovi 
podlagi izdanih predpisih določene pogoje. 

7. člen 
Zrakoplovi vzletajo in pristajajo na letališčih, če 

ni v tem zakonu drugače določeno. 

8. člen 
Za zračno plovbo se sme uporabljati zrakoplov, za 

katerega je bilo poprej ugotovljeno, da je sposoben za 
varno zračno plovbo, da je vpisan v register zrako- 
plovov in da ima o tem ustrezne listine. 
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9. člen 
Za vzletanje, letenje in pristajanje zrakoplovov v 

zračnem prostoru Jugoslavije veljajo določena pravila 
letenja. 

10. člen 
Zrakoplovi, ki prevažajo potnike in stvari 

za druge (javni zračni promet), vzletajo z javnega leta- 
lišča in pristajajo na javnem letališču. 

Zrakoplovi, ki prihajajo iz tujine ali odhajajo v 
tujino, vzletajo samo z javnega letališča, odprtega za 
mednarodni promet, oziroma pristajajo samo na takem 
letališču. 

Drugi zrakoplovi vzletajo in pristajajo praviloma 
na drugih letališčih ali vzletiščih. 

Na vzletiščih smejo vzletati In pristajati zrako- 
plovi samo, če ima vzletišče za to dovoljenje in če so 
izpolnjeni v njem navedeni pogoji; dovoljenje izda 
Zvezna uprava za civilno zračno plovbo po poprejš- 
njem mnenju Zveznega sekretariata za narodno 
obrambo. 

Zrakoplov v javnem zračnem prometu, ki oprs- 
ij a prevoz kot letalski taksi, sme vzletati z letališča 
ter pristajati na letališču, ki izpolnjuje pogoje, dolo- 
čene v predpisu, ki ga izda direktor Zvezne uprave 
za civilno zračno plovbo. 

Ne glede na prvi, tretji in peti odstavek tega člena, 
sme zrakoplov, ki opravlja javni zračni promet, pri- 
stati in vzleteti tudi izven javnega pristanišča če 
mora pristati zaradi višje sile ali v nuji; drugi zr a ko- 
plovi pa smejo pristati in vzleteti izven letališča ali 
vzletišča tudi, če je treba opraviti posebno nalogo 
(znanstveno in raziskovalno delo, prva pomoč, reše- 
vanje, zapraševanje ipd.). 

Zrakoplov iz drugega odstavka tega člena sme 
pristati izven javnega letališča, ki je odprto za med- 
narodni zračni promet, če se mora spustiti zaradi višje 
sile ali v nuji, sicer pa sme pristati in vzleteti le s 
posebnim dovoljenjem, ki ga izda Zvezna uprava za 
civilno zračno plovbo v soglasju z Zvezno carinsko 
upravo, pristojnimi organi za notranje zadeve ter 
Zveznim sekretariatom za narodno obrambo. 

11. člen 
Javni zračni promet se opravlja po določenih 

zračnih poteh. 
Zračna plovba jugoslovanskih civilnih zrakoplovov 

se sme opravljati tudi izven zračnih poti_ z dovolje- 
njem, ki ga izda Zvezna uprava za civilno zračno 
plovbo v soglasju z Zveznim sekretariatom za narodno 
obrambo. 

Soglasje iz drugega odstavka tega člena ni potreb- 
no, če gre za športne zrakoplove in zrakoplove, ki se 
uporabljajo za zapraševanje kmetijskih in gozdnih 
površin. 

Zračne poti določa direktor Zvezne uprave za 
civilno zračno plovbo v sporazumu z zveznim sekre- 
tarjem za narodno obrambo. 

12. člen 
Prepovedano je letenje po zračnih poteh zrako- 

plovom brez lastnega pogona, zrakoplovom brez po- 
sadke in zrakoplovom brez radijske zveze. 

Ne glede na prvi odstavek se sme tudi zrakoplo- 
vu brez lastnega pogona dovoliti letenje, če ga vleče 
drug zrakoplov. 

Dovoljenje iz drugega odstavka tega člena daje 
Zvezna uprava za civilno zračno plovbo. 

13. člen 
Zrakoplov, ki prihaja iz tujine oziroma odhaja v 

tujino, sme prileteti v zračni prostor Jugoslavije ozi- 

roma odleteti iz njega samo na določenem mejnem 
vhodno-izhodnem koridorju. 

Mejni vhodno-izhodni koridor je zračni prostor 
določene širine in višine na državni meji nad dolo- 
čenim krajem, ki je določen za prihod zrakoplova 
v zračni prostor Jugoslavije in za odhod iz tega pro- 
stora. 

Vhodno-izhodne koridorje določa direktor Zvezne 
uprave za civilno zračno plovbo v sporazumu z zvez- 
nim sekretarjem za narodno obrambo in zveznim se- 
kretarjem za notranje zadeve. 

14. člen 
Tuji zrakoplovi smejo leteti v zračnem prostoru 

Jugoslavije samo z dovoljenjem, če ni v mednarodnem 
sporazumu drugače določeno. 

Dovoljenje za letenje izdaja: 
1) državnim zrakoplovom — Zvezni sekretariat za 

zunanje zadeve v soglasju z Zveznim sekretariatom 
za narodno obrambo; 

2) drugim zrakoplovom — Zvezna uprava za ci- 
vilno zračno plovbo. 

V dovoljenju mora biti navedeno, ali se izdaja 
samo za let čez Jugoslavijo ali pa tudi za pristanek 
na določeno letališče, skozi kateri vhodno-izhodni ko- 
ridor mora zrakoplov prileteti v zračni prostor Jugo- 
slavije oziroma iz njega odleteti, in po kateri zračni 
poti mora leteti. 

Ko se išče dovoljenje za letenje zrakoplova iz pr- 
vega odstavka tega člena, je treba predložiti dokaz o 
zavarovanju pred odgovornostjo za škodo, prizadejano 
drugim na zemlji. 

15. člen 
Za tuji vojaški zrakoplov, ki dobi dovoljenje iz 1. 

točke drugega odstavka 14. člena tega zakona, velja 
režim, ki ga določajo mednarodni predpisi iri običaji. 

Tuji vojaški zrakoplov, ki se uporablja v druge 
ne pa v vojaške namene in ima za letenje dovoljenje 
iz 1. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona, 
se šteje po tem zakonu za civilni zrakoplov in zanj 
ne velja režim iz prvega odstavka tega člena niti 
tedaj, kadar pristane na jugoslovanskem ozemlju za- 
radi višje sile ali po ukazu jugoslovanskih organov. 

16. člen 
Tuji zrakoplov, ki ima po 14. členu tega zakona 

pravico leteti v zračnem prostoru Jugoslavije, sme 
leteti samo po zračnih poteh, ki so določene za med- 
narodni promet. 

Zvezna uprava za civilno zračno plovbo lahko 
izda v soglasju z Zveznim sekretariatom za narodno 
obrambo in Zveznim sekretariatom za notranje zadeve 
tujemu športnemu zrakoplovu, tujemu zrakoplovu, ki 
sodeluje pri iskanju in reševanju zrakoplova, tujemu 
zrakoplovu za sanitetno pomoč, tujemu zrakoplovu, ki 
prikazuje svoje tehnične značilnosti, ali tujemu zrako- 
plovu, H se uporablja pri znanstvenih raziskovanjih, 
posebno dovoljenje, da sme leteti tudi izven zračnih 
poti, ki so določene za mednarodni promet, na terenu, 
ki je določen v dovoljenju. 

, 17. člen 
Za vpad v jugoslovanski zračni prostor se šteje 

po tem zakonu; prihod v jugoslovanski zračni prostor 
brez dovoljenja; prihod z dovoljenjem, toda izven do- 
ločenega mejnega vhodno-izhodnega koridorja; odhod 
iz jugoslovanskega zračnega prostora brez dovoljenja; 
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odhod z dovoljenjem, toda izven določenega mejnega 
vhodno-izhodnega koridorja; vzlet z jugoslovanskega 
letališča in letenje brez dovoljenja; letenje izven dolo- 
čene zračne poti brez dovoljenja; letenje čez prepove- 
dano cono; letenje proti pogojem iz dovoljenja ter 
letenje tujih vodenih in nevodenih letečih predmetov 
brez dovoljenja. 

V primeru vpada v jugoslovanski zračni prostor 
iz prvega odstavka tega člena mora služba za kontro- 
lo letenja s predpisanimi ukrepi zrakoplov odstraniti 
iz zračnega prostora Jugoslavije oziroma ga prisiliti 
k pristanku ali ga vrniti na zračno pot, če je zašel z 
nje. 

Ce zrakoplov iz drugega odstavka tega člena ne 
ravna po ukazu službe za kontrolo letenja, nastopijo 
pristojni organi s predpisanimi prisilnimi ukrepi. 

18. člen 
Jugoslovanski zrakoplov sme odleteti iz zračnega 

prostora Jugoslavije, če ima dovoljenje države, ki v 
njen zračni prostor prihaja, če ni v mednarodnem 
sporazumu drugače določeno. 

19. člen 
Zračna plovba se sme stalno prepovedati nad do- 

ločenimi območji, Ki veljajo za prepovedano cono. 
Prepovedane cone iz prvega odstavka tega člena, 

ki so pomembne za narodno obrambo, določi zvezni 
sekretar za narodno obrambo in obvesti o tem Zvezno 
upravo za civilno zračno plovbo. 

Zračna plovba nad določenimi območji se sme 
omejiti časovno ali s tem. da se določi višina, pod 
katero ni dovoljena. 

Prepovedane cone in območja, nad katerimi zrač- 
na plovba ni dovoljena pod določeno višino, morajo 
biti objavljene na način, ki je v navadi v zračni 
plovbi. 

Območja iz drugega odstavka tega člena določa 
direktor Zvezne uprave za civilno zračno plovbo v 
sporazumu z zveznim sekretarjem za narodno obrambo. 

20. člen 
Ce zrakoplov leti čez prepovedano cono ali ob- 

močje iz 19. člena tega zakona, mora pristojna služba 
za kontrolo letenja ukreniti, kar je predpisano, da ga 
vrne na zračno pot ali da ga prisili к pristanku, če 
kapitan zrakoplova ne ravna - po njenem ukazu. 

21. člen 
Tujemu zrakoplovu je prepovedano, da bi v zrač- 

nem prostoru Jugoslavije nosil aKtivno nabito strelno, 
raketno ali bombardersko orožje. 

22. člen 
Prepovedana je zračna plovba pod določeno višino 

nad mesti, naseljenimi kraji in industrijskimi objekti; 
prav tako so zrakoplovom prepovedane akrobacije 
nad naseljenimi kraji in javnimi letališči na višini, 
ki ne zadošča, da bi bile akrobacije izvedljive brez 
nevarnosti za zrakoplov ter za ljudi in premoženje' 
na zemlji. 

Izjemoma je dovoljena zračna plovba nad mesti, 
naseljenimi kraji in industrijskimi objekti tudi pod 
določeno višino, če je to potrebno za določeno nalogo 
In Ce da Zvezna uprava za civilno zračno plovbo 
potrebno dovoljenje. 

Dovoljenje iz drugega odstavka tega člena ni 
potrebno, če gre za let helikopterja organa za notranje 

zadeve,, pač pa mora biti vsak let prijavljen pristojni 
službi za kontrolo letenja. 

Višina iz prvega odstavka tega člena je določena 
v pravilih letenja oziroma v dovoljenju iz dragega 
odstavna tega člena. 

23. člen 
Prepovedano je med letom vreči iz zrakoplova 

kakršenkoli predmet. 
Izjemoma, če je to v prid varnosti zrakoplova 

ali varstva življenja in zdravja ljudi na njem, sme 
kapitan zrakoplova ukazati, da se iz zrakoplova vrže 
tovor ali del tovora, vendar samo nad nenaseljenimi 
kraji in po vrstnem redu, ki ga on določi. 

Kemična sredstva za kmetijstvo in gozdarstvo, s 
katerimi se uničujejo mrčes in drugi škodljivci, opre- 
mo, živila, zdravila idr. ob elementarnih nesrečah ter 
letake in druge reklamne predmete je dovoljeno me- 
tati iz zrakoplova na takšen način in ob takšnih po- 
gojih, da ne ogrožajo življenja in zdravja ljudi in 
ne poškodujejo premoženja na zemlji. 

24.' člen 
Na zračnih poteh in na območju javnega letališča 

je prepovedano sicakati s padalom iz zrakoplova, ra- 
zen če je zrakoplov v nevarnosti. 

Za skakanje s padalom iz zrakoplova in za upo- 
rabo padala veljajo pogoji, določeni v predpisu o 
civilnem padalstvu, ki ga izda direktor Zvezne uprave 
za civilno zračno plovbo. 

25. člen 
Izstreljevanje raket z zemlje proti točnim oblakom 

in izstreljevanje raket drugih vrst z zemlje v katero- 
koli območje zračnega prostora Jugoslavije je dovo- 
ljeno le na podlagi poprejšnjega soglasja pristojne 
službe za kontrolo letenja. 

Natančnejše določbe o načinu in postopku za pri- 
dobitev soglasja in obveščanje iz prvega odstavka tega 
člena izda Zvezni izvršni svet. 

II. POGOJI ZA VARNO UPORABO ZRAKOPLOVOV 

20. člen 
Zračno plovbo opravljajo: organizacije združenega 

dela, druge organizacije in skupnosti, družbeno-poli- 
tične skupnosti, državni organi (v nadaljnjem bese- 
dilu: imetniki pravice uporabe zrakoplovov) in občani 
— lastniki zrakoplovov. 

Zračno plovbo opravljajo imetnim pravice uporabe 
oziroma lastniki zrakoplovov za storitve drugim ali 
za lastne potrebe. 

Storitve drugim so lahko prevoz oseb in stvari ali 
posebne storitve z zrakoplovom. Posebne storitve z 
zrakoplovom obsegajo metanje kemičnih ali drugih 
sredstev za gnojenje in zapraševanje v kmetijstvu in 
gozdarstvu, metanje predmetov v reklamne namene, 
rabo zrakoplovov za boj proti požarom, za šolanje 
letalskega osebja, za snemanje iz zraka idr. 

Za zračno plovbo za' lastne potrebe se štejeta po 
tem zakonu uporaba zrakoplovov po imetniku pravice 
uporabe zrakoplova za njegove potrebe, da prevaža 
delovne ljudi v združenem delu ali druge osebe v zvezi 
z opravljanjem svojih dejavnosti, ter raba zrakoplovov, 
ki jih uporabljajo občani za lastne potrebe. 
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27. člen 
Javni prevoz v zračnem prometu je prevoz oseb 

in stvari, ki je ob enakih pogojih vsakomur dostopen. 
Javni prevoz je lahKo reden (linijski) ali izreden 

(prost) prevoz v notranjem in mednarodnem zračnem 
prometu. 

28. člen 
Javni prevoz v rednem zračnem prometu je pre- 

voz, ki se opravlja na določenih relacijah v določenem 
časovnem obdobju in po naprej določenem redu le- 
tenja in so zanj cene in drugi pogoji naprej določeni 
in javno objavljeni najmanj 15 dni pred začetkom 
veljavnosti reda letenja, na katerega se nanašajo. 

29. člen 
Izreden prevoz v zračnem prometu je prevoz, ki 

se opravlja za posameznega uporabnika storitev 
(eharterski prevoz in prevoz kot letalski taksi) ob 
pogojih, ki jih določita prevoznik in uporabnik sto- 
ritev v pogodbi. 

30. Člen 
Javni prevoz oseb in stvari je dovoljen le z zra- 

koplovi, ki imajo najmanj dva motorja, v čezocean- 
skem prometu pa le z zrakoplovi, ki imajo najmanj 
tri motorje. 

31. člen 
Da bi bil zračni promet varen, mora izpolnjevati 

prevoznik, ki opravlja reden promet, potrebne pogoje, 
zlasti pa glede: zrakoplova, ustrezne opreme in nado- 
mestnih delov, potrebnega števila letalsKega, tehnič- 
nega in drugega osebja ter glede drugih eksploatacij- 
skih tehničnih pogojev, odvisno od reda letenja. 

Minimum pogojev iz prvega odstavka tega člena 
določi direktor Zvezne uprave za civilno zračno plovbo. 

32. člen 
Prevoznik mora v rednem prometu sprejeti na 

prevoz vsako osebo ali stvar, kolikor dopušča število 
sedežev na zrakoplovu oziroma koristna nosilnost zra- 
koplova, če oseba ali stvar izpolnjuje splošne pogoje, 
ki so določeni za prevoz, in če po veljavnih predpisih 
ni izključena iz prevoza. 

33. člen 
Organizacija združenega dela, ki opravlja prevoz 

(prevoznik) samostojno odloča o uvedbi proge v red- 
nem prometu za prevoz oseb in stvari na določeni 
relaciji in določa red letenja v skladu s tem zakonom 
in z drugimi predpisi. 

Ce opravlja ali namerava opravljati reden promet 
na isti relaciji več prevoznikov, morajo rede letenja 
med seboj usKladiti. 

Redi letenja v prometu med dvema ali več re- 
publikami ali v mednarodnem prometu se uskladijo 
s samoupravnim sporazumom. 

Dokler se ne uskladijo redi letenja, se opravlja 
promet po veljavnem redu letenja. 

34. člen 
Prevoznik sme začeti z rednim prometom, ko dobi 

k redu letenja soglasje, ki je določeno v 112. členu 
tega zakona. 

V primeru usklajevanja redov letenja po 33. členu 
tega zakona, soglasja ni dovoljeno dati, dokler omenje- 
ni redi niso usklajeni. 

Redni promet se določi za dobo enega leta, redi 
letenja pa za poletno in ziftisko prometno obdobje. 

Prevoznik se mora držati reda letenja ter med 
njegovo veljavnostjo redno in v redu vzdrževati pro- 
met; spremeniti ga je dovoljeno po postopku, ki je 
predpisan za njegovo izdajo. 

Med veljavnostjo reda letenja sme biti proga 
opuščena zaradi višje sile ali zaradi drugih dogodkov, 
ki neodvisno od prevoznikove volje onemogočajo nje- 
no vzdrževanje več Kot 15 dni, s pristavkom, da mora 
biti opustitev naprej objavljena. 

35. člen 
Javni prevoz v mednarodnem zračnem prometu 

sme opravljati domači prevoznik, če izpolnjuje poleg 
pogojev, ki so predpisani v tem zakonu in v pred- 
pisih, izdanih na podlagi zakona, še posebne pogoje, 
ki jih določajo predpisi o prometu blaga in storitev 
s tujino, kakor tudi pogoje iz mednarodnih pogodb 
in drugih aktov, kateri se nanašajo na prevoz v med- 
narodnem zračnem prometu. 

36. člen 
Tuji prevoznik sme opravljati javni prevoz oseb 

in stvari v mednarodnem zračnem prometu z Jugo- 
slavijo, če mu je ta pravica priznana z mednarodno 
pogodbo ali s posebnim dovoljenjem, ki ga izda Zvezna 
uprava za civilno zračno plovbo po poprejšnjem 
mnenju Gospodarske zbornice Jugoslavije, kadar gre 
za 'prevoz v linijskem prometu ali za prost prevoz, 
ki se opravlja v seriji. 

Tuji prevoznik ne sme opravljati prevoza oseb in 
stvari med dvema krajema v Jugoslaviji proti plačilu 
(kabotaža) razen, če je to izrecno določeno v med- 
državni pogodbi, in sicer ob dejanski vzajemnosti. 

37. člen 
Prevoz posmrtnih ostanKov z zrakoplovom ni do- 

voljen v isti potniški kabini, v kateri se hkrati vozijo 
potniki, prevoz bolnikov pa ja (Jovoljen le ob predpi- 
sanih pogojih. 

Na zrakoplovu, s katerim se vozijo potniki, se 
smejo prevažati živali ob pogojih, ki jih določajo po- 
sebni predpisi, in splošnih pogojih prevoznika. 

Za prevoz vnetljivih tekočin, plinov, razstreliva, 
radioaktivnih in drugih nevarnih snovi z zrakoplovom 
veljajo pogoji, ki jih določajo posebni predpisi. 

38. člen 
Vsi potniki so dolžni pri vkrcanju na zrakoplov v 

javnem zračnem prometu oddati kapitanu zrakoplova 
orožje in strelivo, Ki ju dobe nazaj, ko se izkrcajo z 
zrakoplova. 

Ce je potrebno, smejo organi za notranje zadeve 
na lastno pobudo ali na zahtevo prevoznika opraviti 
pred samim vkrcanjem na zrakoplov preiskavo oseb in 
stvari. 

39. člen 
Posebne storitve z zrakoplovom smejo opravljati 

organizacije združenega dela kot trajno gospodarsko 
dejavnost, če imajo ustrezne zrakoplove in opremo ter 
če imajo ustrezno strokovno osebje, ki je nujno za 
varno zračno plovbo. 

Ali so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega 
člena, ugotovi s svojo odločbo direktor Zvezne uprave 
za civilno zračno plovbo. 
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III. VARNOST ZRAČNE PLOVBE 

1. Zrakoplov 

a) Splošne določbe o zrakoplovu 

S 40. člen 
Za zrakoplov velja po tem zakonu vsaka naprava, 

napravljena in opremljena s potrebnimi pripravami. 
Ki ji omogočajo varno letenje. 

Zrakoplov ima 1аћко lasten pogon ali je brez po- 
gona. 

41. člen 
Zrakoplovi so državni in civilni. 
Za državne zrakoplove se štejejo vojaški zrako- 

plovi, zrakoplovi organov za notranje zadeve in ca- 
rinski zrakoplovi. 

Drugi zrakoplovi veljajo za civilne. 

42. člen 
Po svojem namenu se delijo civilni zrakoplovi na 

zrakoplove, ki se uporabljajo za prevoz oseb in stvari, 
in zrakoplove, ki se uporabljajo za gospodarske, znan- 
stvene, športne in druge namene, Id so navedeni v 
drugem odstavku 1. člena. 

Zrakoplov se sme uporabljati samo za tisti namen 
oziroma za tisto službo, ki sta navedena v spričevalu 
o sposobnosti za plovbo. 

43. člen 
Zrakoplov mora imeti glede na svoj namen in 

odvisno od vrste leta določeno opremo, Ki je namenje- 
na za varnost zračne plovbe. 

44. člen 
Zrakoplov mora biti pred vzletom pripravljen v 

skladu s tehničnimi predpisi, pooblaščena strokovna 
oseba pa mora v knjigi zrakoplova s svojim podpisom 
potrditi, da je sposoben za varno zračno plovbo. 

45. člen 
Zrakoplova ni dovoljeno obremenjevati nad mak- 

simalno dovoljeno težo pri vzletu, ki je navedena v 
spričevalu o sposobnosti za plovbo. 

Maksimalno dovoljeno obremenitev zrakoplova, 
težo koristnega tovora in njegovo razporeditev določa 
poseben tehnični predpis, ki ga izda na predlog imet- 
nika pravice uporabe ali lastnika zrakoplova direktor 
Zvezne uprave za civilno zračno plovbo. Podatki o 
teži in razporeditvi koristnega tovora se vpisujejo v 
obremenilno listo. 

46. člen 
Na zrakoplovu, ki je namenjen za prevoz oseb, 

se smejo potniKi voziti samo v potniški kabini. 
Na zrakoplov se sme vkrcati samo toliko ljudi, 

kolikor ima zrakoplov vdelanih sedežev s priveznim 
pasom, razen če gre za otroke, stare do štirih let, s 
spremljevalcem. 

Ce se z zrakoplovom vozijo pretežno otroci, stari 
Štiri do deset let, brez spremljevalca, mora prevoznik 

poskrbeti za potrebno število članov posadke, da bi 
se mogel tak prevoz v redu in varno opraviti. 

Ne glede na drugi odstavek tega člena se sme na 
zrakoplov vkrcati tudi več oseb, če se vozijo izključno 
otroci, stari do -10 let s spremljevalci. Število otrok in 
spremljevalcev ter druge pogoje določi direktor Zvez- 
ne uprave za civilno zračno plovbo s svojo odločbo 
odvisno od starosti otrok in tipa zrakoplova. 

b) Gradnja zrakoplovov 

47. člen 
Gradnja zraKoplovov se vrši po tehničnih predpi- 

sih in pod strokovnim nadzorstvom glede izdelave in 
kakovosti materiala. 

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo zrakoplovov 
opravlja Zvezna uprava za civilno zračno plovbo, in 
sicer z vpogledom v konstrukcijski načrt in specifi- 
kacijo materiala, kot tudi s pregledi med gradnjo zra- 
koplova, ki jih opravljajo zrakoplovni tehnični kon- 
trolorji. 

48. člen 
Zrakoplove smejo graditi samo tovarne in delav- 

nice, ki so usposobljene in opremljene za določena 
dela in dobijo za to pooblastilo. 

Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena izda 
Zvezna uprava za civilno zračno plovbo. 

49. člen 
Da bi bilo omogočeno pravočasno strokovno nad- 

zorstvo, mora proizvajalec zrakoplova 30 dni pred 
začetkom gradnje zrakoplova obvestiti Zvezno upravo 
za civilno zračno plovbo o gradnji in ji predložiti na 
vpogled konstrukcijski načrt zrakoplova ter specifi- 
kacijo materiala. 

50. člen 
Zvezna uprava za civilno zračno plovbo ima pra- 

vico podati pripombe in zahtevati spremembo kon- 
strukcijskega načrta oziroma spremembo specifikacije 
materiala, če spozna, da konstrukcija ali kakovost ma- 
teriala ne ustreza tehničnim predpisom o gradnji zra- 
koplovov. 

Zvezna uprava za civilno zračno plovbo je dolžna 
svoje prippmbe ali zahteve za spremembe iz prvega 
odstavka tega člena poslati proizvajalcu zrakoplova 
v 30 dneh od dneva, ko je prejela konstrukcijskI načrt 
zrakoplova in specifikacijo materiala. 

51. člen 
Zvezna uprava za civilno zračno plovbo ima pra- 

vico ustaviti nadaljnjo gradnjo zrakoplova, Ce ugotovi, 
da se proizvajalec ne drži konstrukcijskega načrta ali 
uporablja material, ki ne ustreza specifikaciji. 

52. člen 
Določbe členov 47 do 51 tega zakona se nanašajo 

tudi na obnovo in predelavo zrakoplova. 
Popravilo zrakoplova, ki bistveno vpliva na nje- 

govo sposobnost za zračno plovbo, smejo opravljati 
pooblaščene tovarne in delavnice iz 48, člena tega za- 
kona na podlagi predpisane tehnične dokumentacije, 
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c) Ugotavljanje sposobnosti zrakoplovov za zračno 
plovbo 

53. člen 
Sposobnost zrakoplovov za varno zračno plovbo 

(sposobnost zrakoplova za plovbo) se ugotavlja s pre- 
gledi. 

S pregledi se ugotavlja, ali je zraKoplov zgrajen 
in opremljen z napravami in opremo po določbah tega 
zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na .gradnjo 
in opremo zrakoplovov. 

Sposobnost zrakoplovov za plovbo ugotavlja Zvezna 
uprava za civilno zračno plovbo ali strokovna zrako- 
plovna institucija oziroma organizacija združenega 
dela, ki jo pooblasti omenjeni organ. 

54. člen 
Pregled zrakoplova je lahko osnoven, reden in 

izreden. 
Osnovni in redni pregled zrakoplova obsegata 

pregled vsega zrakoplova, posebno pa preizkušanje 
brezhibnosti osnovne strukture zrakoplova, pogonskih 
naprav, električnih priprav, radijskih priprav, naviga- 
cijskih sredstev, reševalnih sredstev in druge opreme 
zrakoplova. 

Izredni pregled zrakoplova obsega pregled vsega 
zraKoplova, ali pa samo njegovih posameznih delov 
ali opreme. 

55. člen 
Osnovni pregled zrakoplova se opravi: 
1) novega ali v tujini kupljenega zrakoplova — pred 

njegovim vpisom v register zrakoplovov, 
2) zrakoplova v eksploataciji — vsakokrat, ko se 

na njem kaj obnovi, predela ali popravi, in s tem 
spremenijo njegove bistvene lastnosti. 

56. člen 
Redni pregled zrakoplova se opravi periodično po 

predpisanem sistemu njegovega vzdrževanja, ki ga 
določi direktor Zvezne uprave za civilno zračno plovbo 
na predlog imetnika pravice uporabe ali lastnika zra- 
koplova. 

Ce ni sistema vzdrževanja zrakoplova iz prvega 
odstavka tega člena, se opravi reden pregled najmanj 
vsakih dvanajst mesecev. 

Ce je bil opravljen osnovni pregled zrakoplova, 
teče dvanajstmesečni гок za redni pregled od dneva, 
ko je bil opravljen osnovni pregled. 

57. člen 
Osnovni in redni pregled zrakoplova se opravita 

na zahtevo imetnika pravice uporabe ali lastnika zra- 
koplova. 

Pregled zrakoplova iz prvega odstavka tega člena 
obsega tudi preverjanje zrakoplova v letu, če to določa 
sistem njegovega vzdrževanja; na takem zrakoplovu 
ne smejo biti potniki. 

Izjemoma pri osnovnem pregledu zrakoplova ni 
potrebno njegovo preverjanje v letu, če sta to storila 
že proizvajalec in imetnik pravice uporabe ali lastnik 
zrakoplova in če obstaja predpisana dokumentacija o 
njegovi sposobnosti za plovbo, vštevši dovoljenje pri- 
stojnega organa države proizvajalca, da se zrakoplov 
sme uporabljati v zračni plovbi. 

58. člen 
Izredni pregled zrakoplova se opravi vsakokrat, 

Kadar zrakoplov pretrpi nesrečo, v kateri je bila os- 
novna struktura zrakoplova tako poškodovana, da 

l&hKo to vpliva na njegovo sposobnost za plovbo, ali 
kadar to zahteva imetnik pravice uporabe, lastnik ali 
kapitan zrakoplova. 

Izredni pregled lahko odredi tudi inšpektor za 
varnost zračne plovbe na predlog službe za kontrolo 
letenja ali brez takega predloga, če spozna, da je po- 
dan utemeljen dvom glede sposobnosti zrakoplova za 
varno letenje. 

Pregled zrakoplova iz prvega odstavka tega člena, 
ki je pretrpel nesrečo, se opravi po končanem popra- 
vilu in obsega pregled zrakoplova na zemlji in v letu, 
da se ugotovi njegova sposobnost za varno zračno 
plovbo. Pregled zraicoplova v letu ni dovoljen, če so 
v njem potniki. 

59. člen 
Po pregledu, s katerim se ugotovi, da je zrakoplov 

sposoben za plovbo, dobi zrakoplov spričevalo o spo- 
sobnosti za plovbo. 

Spričevalo o sposobnosti za plovbo izda Zvezna 
uprava za civilno zračno plovbo. 

Spričevalo o sposobnosti za plovbo se izdaja z 
določenim rokom veljavnosti, ki ne sme biti daljši kot 
eno leto. 

Spričevalo o sposobnosti za plovbo mora navajati 
zlasti tehnične lastnosti zrakoplova in njegov namen. 

Veljavnost spričevala o sposobnosti za plovbo se 
sme podaljšati, ko se ugotovi, da je zrakoplov sposoben 
za varno zračno plovbo. 

60. člen 
Za pregled zrakoplova plača imetnik pravice upo- 

rabe oziroma lastnik zrakoplova pristojbino. 
Izjemoma se ne plača pristojbina za pregled zrako- 

plova, če se pregled opravi na zahtevo inšpektorja za 
varnost zračne plovbe. 

Višino pristojbin za posamezne preglede določa 
direktor Zvezne uprave za civilno zračno plovbo v 
sporazumu z zveznim sekretarjem za finance in zvez- 
nim sekretarjem za promet in zveze v okviru družbe- 
nega dogovora, sKlenj enega med Zveznim izvršnim 
svetom in Gospodarsko zbornico Jugoslavije. 

61. člen 
Ce se pri pregledu zrakoplova ugotovijo hibe ali 

pomanjkljivosti, ki lahko spravijo v nevarnost zrako- 
plov ali zračno plovbo, se zrakoplovu vzame spriče- 
valo o sposobnosti za plovbo. 

Spričevalo dobi zrakoplov nazaj, ko se ugotovi, da 
so hibe in pomanjkljivosti na njem odpravljene. 

62. člen 
Zrakoplovu, za katerega se pri pregledu ugotovi, 

da ne ustreza več namenu, za katerega je dobil spri- 
čevalo o sposobnosti za plovbo, se dano spričevalo 
vzame in izda novo za tisti namen, za katerega se zra- 
koplov lahko varno uporablja. 

63. člen 
Spričevalo o sposobnosti za plovbo, izdano za tuji 

zrakoplov v državi, v kateri je registriran, se priznava 
v Jugoslaviji, če je izdano v SKladu z mednarodnimi 
sporazumi o zračni plovbi in če je izpolnjen pogoj 
vzajemnosti- 

Spričevalo o sposobnosti za plovbo, izdano za ju- 
goslovanski zrakoplov v tujini, velja 30 dni po prihodu 
zrakoplova v Jugoslavijo, če mu veljavnost ne izteče 
že prej. 
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1 'd) Listine in knjige zrakoplova | 

64. člen 
Zrakoplov, ki se uporablja za zračno plovbo, mora 

imeti s tem zakonom predpisane listine in knjige. 
Listine in knjige Zrakoplova so dokaz o istovet- 

nosti, o sposobnosti za varno zračno plovbo in o dru- 
gih njegovih lastnostih, 

65. člen 
Listine in knjige zrakoplovov morajo biti sestav- 

ljene v jeziku kakšnega naroda ali kakšne narodnosti 
Jugoslavije v skladu z ustavo in ustavnim zakonom 
Jugoslavije. 

Spričevalo o registraciji in spričevalo o sposobnosti 
za plovbo morata biti sestavljena tudi v enem od 
jezikov, ki jih določajo mednarodni sporazumi. 

66. člen 
Listine in knjige, ki jih izdajo pristojni vojaški 

organi jugoslovanskim vojaškim zrakoplovom, veljajo 
tudi tisti čas, ko se ti zrakoplovi uporabljajo za gospo- 
darske ali druge namene, ki se ne štejejo za vojaške. 

67. člen 
Listine in knjige tujih zrakoplovov, izdane po 

predpisu države, v kateri je zrakoplov registriran, 
veljajo ob vzajemnosti. 

Izjemoma veljajo listine in knjige iz prvega od- 
stavka tega člena v Jugoslaviji tudi brez vzajemnosti, 
če je to v dovoljenju za letehje v zračnem prostoru 
Jugoslavije tujemu zrakoplovu priznano. 

68. člen - 
Med zračno plovbo morajo biti na zrakoplovu tele 

listine in Knjige; 

1) spričevalo o registraciji; 
2) spričevalo o sposobnosti za plovbo; 
3) dovoljenje za delo morebitne radijske postaje; 
4) dovoljenja za delo članov posadke; 
5) knjiga zrakoplova. 
Na zrakoplovu, ki se uporablja za javni zračni 

promet, morajo biti poleg listin in knjig iz prvega 
odstavka tega člena tudi tele listine in knjige: 

1) obremenilna lista, 
2) potna knjiga, 
3) listina s podatki o potnikih in naloženem tovoru. 
Razen listin iz drugega odstavka tega člena morata 

biti na zrakoplovu, ki se uporablja za javni zračni 
promet, tudi letalski priročnik in seznam reševalne 
opreme za primer nevarnosti. 

Direktor Zvezne uprave za civilno zračno plovbo 
lahko določi, da mora imeti zrakoplov še druge listine, 
če je to potrebno za varnost zračne plovbe. 

Listine in Knjige zrakoplova se morajo na zahtevo 
pooblaščenih organov pokazati. 

) 69. 'člen 
S spričevalom o registraciji se ugotavlja državna 

pripadnost zrakoplova, njegov namen in kdo ima pra- 
vico uporabe oziroma kdo je njegov lastnik. 

S spričevalom o sposobnosti za plovbo se ugo- 
tavlja sposobnost zrakoplova za varno zračno plovbo. 

Dovoljenje za delo radijske postaje daje posadki 
zrakoplova pravico uporabljati radijsko postajo na 
določen način. 

Z dovoljenjem za delo člana posadke zrakoplova 
Se ugotavlja delo, ki ga sme opravljati na zrakoplovu. 

V knjigo zrakoplova se vpisujejo podatki; o po- 
sadki, o vožnji zrakoplova, delovanju motorjev in 
drugih naprav na zrakoplovu, urah letenja, nesrečah, 
ki so se zgodile zrakoplovu, popravilih, pregledih in o 
pripravljenosti zrakoplova za zračno plovbo. 

Obremenilna lista obsega podatke o številu pot- 
nikov in teži stvari na zrakoplovu med poletom, raz- 
poreditev tovora in Količine goriva, ki jih nosi zra- 
koplov. 

■ V potno knjigo se vpisujejo podatki o izrednih in 
drugih dogodkih na zrakoplovu med poletom, izvzemši 
podatke, ki se vpisujejo v knjigo zrakoplova iz 5. 
točke prvega odstavka 68. člena tega zakona. 

Letalski priročnik obsega izvlečke iz predpisov, 
pravil in navodil o uporabi zrakoplova in postopkov 
za izvrševanje poletov. 

70. člen 
Ce se zrakoplov izbriše iz registra zrakoplovov, 

se njegove listine in Knjige, razen dovoljenj za delo 
članov posadke, izročijo Zvezni upravi za civilno zra- 
čno plovbo. 

Prvi odstavek tega člena ne velja, če se zrakoplov 
proda v tujino ali iz kakšnega drugega vzroka vpiše 
v tuj register zrakoplovov. 

71. člen 
Polno knjigo zrakoplova, ki se uporablja v javnem 

zračnem prometu, je treba hraniti še 30 dni od dneva, 
ko je bila izpolnjena. Po preteku tega roka je treba 
podatke iz knjige zrakoplova vpisati v matično knjigo 
zrakoplova. 

Po preteku roka iz prvega odstavKa tega člena 
mora knjigo zrakoplova, ki se ne uporablja v javnem 
zračnem prometu, hraniti imetnik pravice uporabe ali 
lastnik zrakoplova še tri leta od dneva, ko je bila 
Izpolnjena. 

■ Polni knjigi zrakoplovov iz prvega in drugega- 
odstavka tega člena se morata na zahtevo pristojnih 
organov dati tem na vpogled ali v uporabo. 

Matična knjiga zrakoplova je zbirka tehničnih 
dokumentov s podatki o bistvenih lastnostih zrako- 
plova, ki jo mora imetnik pravice uporabe ali lastniK 
zrakoplova hraniti še deset let po izbrisu zrakoplova 
iz registra. 

Dokumentacija o vzdrževanju zrakoplova m6d 
časom, ko se uporablja v prometu, je sestavni del 
matične knjige zrakoplova. 

72. člen 
Polno potno knjigo zrakoplova mora imetnik 

pravice uporabe ali lastnik zrakoplova hraniti še eno 
leto od dneva, kd je bila izpolnjena. 

Po preteku roka iz prvega odstavka tega člena 
ali v primeru iz drugega odstavka 70. člena tega za- 
kona je treba potno Knjigo izročiti Zvezni upravi za 
civilno plovbo; ta jo mora hraniti še deset let. 

2, Zrakoplovno osebje 

a) SploSne določbe o zrakoplovnem osebju 

73. člen 
Za zrakoplovno osebje se šteje; posadka zrako- 

plova, zrakoplovni tehnični kontrolorji, zrakoplovno 
tehnično osebje, kontrolorji letenja, osebje službe za 
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zvezo, zrakoplovni dispečerji, učitelji in inštruktorji 
letenja in padalstva ter inšpektorji za varnost zračne 
plovbe. 

74. člen 
Posadko zrakoplova sestavljajo vse osebe, ki na 

zrakoplovu med poletom opravljajo posamezno stro- 
kovno in drugo delo. 

Zrakoplovni tehnični kontrolorji opravljajo stro- 
Kovno -nadzorstvo nad gradnjo in popravilom zrako- 
plova in opreme glede izdelave in kakovosti materiala 
in so navzoči pri pregledu, s katerim se ugotavlja spo- 
sobnost zrakoplova za varno zračno plovbo. 

Za zrakoplovno tehnično osebje se šteje vse oseb- 
je, ki opravlja kot redni poklic; 

— periodične preglede, vzdrževalna dela in po- 
pravila na zrakoplovu in njegovi opremi, tehnično pri- 
pravo zrakoplova za let ter dela v zvezi s konstrukcijo in 
modifikacijo zrakoplovov in s pripravljanjem tehnič- 
nih navodil za uporabo zrakoplova; 

— strokovno tehnično delo v zvezi s sprejema- 
njem in odpravo zrakoplovov na letališču; in 

— osebje, ki vzdržuje in popravlja tehnična 
sredstva in naprave, namenjene za vodstvo zrakoplo- 
vov in Kontrolo zračne plovbe. 

Kontrolorji letenja vodijo zrakoplov med zračno 
plovbo in kontrolirajo zračno plovbo v zračnem pros- 
toru Jugoslavije s tehničnimi sredstvi in pripravami 
z zemlj-e. 

Osebje službe za zvezo skrbi za vzdrževanje zveze 
med službo za kontrolo letenja ter zrakoplovi in le- 
tališči. 

Zrakoplovni dispečerji so osebe, ki opravljajo 
navigacijske priprave za posamezne polete in kontro- 
lirajo izvrševanje načrtov letenja. 

Učitelji in inštruktorji letenja in padalstva so 
osebe, ki jim je reden poklic teoretično in praktično 
poučevanje letenja in preverjanje strokovnosti letal- 
skega in padalskega osebja, preden se jim izda ali 
podaljša veljavnost dovoljenja za delo. 

Inšpektorji za varnost zračne plovbe opravljajo 
naloge inšpekcije za varnost zračne plovbe, ki jih 
določajo ta zakon in na podlagi zakona izdani pred- 
pisi. 

75. člen 
Zrakoplovno osebje mora imeti ustrezno strokov- 

no izobrazbo in izpolnjevati posebne zdravstvene in 
druge pogoje za opravljanje posameznega dela ter 
imeti ustrezno dovoljenje za delo. 

Strokovna izobrazba iz prvega odstavka tega 
člena se pridobi v določenih šolah in šolskih centrih. 

76. člen 
Dovoljenje za delo zrakoplovnega osebja izda in 

ga podaljša Zvezna' uprava za civilno zračno plovbo, 
ko se prepriča o strokovnosti tistega, ki je prosil za 
dovoljenje ali za podaljšanje njegove veljavnosti. 

Strokovnost osebe iz prvega odstavka tega člena 
se preizkusi pred komisijo po programu in postopku, 
ki ju določa poseben predpis. 

Komisijo iz drugega odstavka tega člena imenuje 
direktor Zvezne uprave za civilno zračno plovbo. 

Program za preizkus strokovnosti mora ustrezati 
standardom, Ki so priznani v mednarodni zračni 
plovbi. 

Za ugotovitev in preizkus strokovnosti pri izdaji 
ali podaljšanju dovoljenja za deio se plača pristojbina. 
Višino pristojbine določi direktor Zvezne uprave za 
civilno zračno plovbo v sporazumu z zveznim sekre- 
tarjem za finance in zveznim sekretarjem za promet 

in zveze v okviru družbenega dogovora, sklenjenega 
med Zveznim izvršnim svetom in Gospodarsko zbor- 
nico Jugoslavije. 

77. člen 
Strokovna izobrazba zrakoplovnega osebja, pri- 

dobljena v vojnem zrakoplovstvu, se prizna za dovo- 
ljenje v civilnem zrakoplovstvu, če so izpolnjeni po- 
goji, ki jih določajo ta zakon in na njegovi podlagi 
izdani predpisi. 

78. člen 
Dovoljenje za opravljanje določenega strokovnega 

in drugega dela se sme izdati samo nekomu, Ki je te- 
lesno in duševno zmožen za opravljanje takega dela, 
kar se ugotavlja z zdravniŠKimi pregledi. 

Zdravniške preglede opravljajo zdravstveni za- 
vodi, ki jih določi direktor Zvezne uprave za civilno 
zračno plovbo. 

Zdravniške preglede članov posadke za zrako- 
plove, ki se uporabljajo v javnem prometu, opravlja 
specializiran zrakoplovni medicinski zavod. 

79. člen 
Dovoljenje za opravljanje določenega strokovnega 

in drugega dela se nekomu vzame: 
1) če mu je v kazenskem postopku ali postopku 

o prekršku ali postopku zaradi gospodarsKega pres- 
topka izrečen varnostni ali varstveni ukrep, s katerim 
je prepovedano opravljanje določenega strokovnega 
dela na zrakoplovu ali v zvezi z zračno plovbo, 
dokler traja tak ukrep; 

2) če postane telesno ali duševno nezmožen za 
delo, za katero je dobil dovoljenje; 

3) če se s preizkusom strokovnosti ugotovi, da ni 
več zmožen za delo, za katero je dobil dovoljenje. 

V primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena 
vzame dovoljenje organ, ki je pristojen za izvršitev 
varnostnega ali varstvenega ukrepa, v primeru iz 2. 
in 3. toČKe omenjenega odstavka pa Zvezna uprava za 
civilno zračno plovbo. 

Zvezna uprava za civilno zračno plovbo sme za- 
časno vzeti dovoljenje za opravljanje določenega stro- 
kovnega ali drugega dela nekomu, ki spada po tem 
zakonu v zrakoplovno osebje, zoper katerega je bil 
uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku ali 
postopek zaradi gospodarskega prestopka, kakor tudi 
med preiskavo vzroka nesreče. 

b) Posadka zrakoplova 

80. člen 
Za opravljanje določenega strokovnega dela na 

zrakoplovu med zračno plovbo mora imeti zraKoplov 
določeno posadko, ki je potrebna za varno zračno 
plovbo. 

Število članov posadke na jugoslovanskem zrako- 
plovu, ki je potrebno za varno zračno plovbo, in njena 
sestava sta odvisna od vrste zrakoplova in njegovega 
namena. 

Za člana posadke ne more biti določen nekdo, ki 
je pod vplivom alkolola, mamila ali drugega psiho- 
aktivnega zdravila. 

81. člen 
Vsak član posadke mora imeti dovoljenje za op- 

ravljanje določenega strokovnega ali drugega dela na 
zrakoplovu. 

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda 
zainteresirani osebi na njeno prošnjo Zvezna uprava 
za civilno zračno plovbo. 
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Dovoljenje se izda z določenim rokom veljavnosti, 
in sicer: šest mesecev za pilote na zrakoplovu, ki se 
uporablja v javnem zračnem prometu, 12 mesecev za 
druge člane posadke, 24 mesecev pa za člane posadke 
športnega zrakoplova in padalce. 

Dovoljenje neha veljati po preteku roka, za kate- 
rega je bilo izdano, in po preteku 45 dni od dneva, 
ko je član posadke na zrakoplovu nehal opravljati 
delo, za katero je dobil dovoljenje. 

82. člen 
Dovoljenje za določeno strokovno ali drugo delo, 

izdano v tujini članu posadke tujega zrakoplova ali 
tujemu državljanu kot članu posadke jugoslovanskega 
zrakoplova, se priznava v Jugoslaviji, če je izdano v 
skladu z mednarodnimi sporazumi o zračni plovbi. 

v Dovoljenje, ki si ga je pridobil jugoslovansKi 
državljan v tujini, se sme priznati tudi v Jugoslaviji le, 
če ustreza določbam tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov. 

Dovoljenje iz prvega in drugega odstavka tega 
člena prizna Zvezna uprava za civilno zračno plovbo. 

83. člen 

Zdravniški pregledi za posadko zrakoplova iz 
tretjega odstavka 78. člena tega zakona so redni in 
izredni. 

Na redni zdravniški pregled mora član posadke 
vsakokrat, preden se mu izda ali podaljša veljavnost 
dovoljenja za opravljanje določenega strokovnega in 
drugega dela na zrakoplovu. 

Imetnik pravice uporabe zrakoplova, pri katerem 
je član posadke zrakoplova zaposlen, mora v primeru 
iz drugega odstavka tega člena pred VKrcanjem na 
zrakoplov preveriti, ali ima član posadke dovoljenje 
za delo. 

Na izredni zdravniški pregled mora član posadke 
po določeni bolezni, pb poškodbi ali kirurški, interven- 
ciji, ki utegne bistveno vplivati na njegovo zmožnost 
za opravljanje dela na zrakoplovu, po pretrpljeni 
nesreči, kakor tudi, če je ob nastopu dela oziroma med 
delom pod vplivom alkohola, mamila ali drugega 
psihoaktivnega zdravila. 

Izredni zdravniški pregled člana posadke lahko 
zahteva tudi inšpektor za varnost- zračne plovbe, če 
utemeljeno sumi, da zdravstveno stanje člana posadke 
ne^ ustreza pogojem, ki so predpisani za telesno in 
duševno zmožnost, da bi mogel opravljati dela na 
zraKoplovu. 

Izredne zdravniške preglede lahko zahteva tudi 
imetnik pravice uporabe zrakoplova, pri katerem je 
član posadke zaposlen, kot tudi sam član posadke. 

84. člen 
Stroški za zdravniški pregled člana posadke gredo 

na račun imetnika pravice uporabe zrakoplova, pri 
katerem je član posadke zaposlen. 

Kadar se ^opravi zdravniški pregled člana posadke 
na zahtevo inšpektorja za varnost zračne plovbe, gredo 
stroški za pregled na račun Zvezne uprave za civilno 
zračno plovbo, če se s pregledom ugotovi, da je 
član posadKe telesno in duševno zmožen za opravlja- 
nje dela na zrakoplovu. 

i 85. člen 
Posadka zrakoplova se glede na delo, ki ga op- 

ravlja na zrakoplovu, deli na letalsko osebje in po- 
možno letalsko osebje. 

Letalsko osebje opravlja delo, ki se nanaša na 
vodstvo zrakoplova, pomožno letalsko osebje pa drugo 
delo na zrakoplovu. 

86. člen 
Delovni čas in čas letenja, število vzletov in pri- 

ijtankov v delovnem času ter trajanje dnevnega po- 
čitka članov posadke se določajo tako, da ustrezajo 
vrsti zrakoplova, letnemu času, v katerem se zračna 
plovba opravlja, in okoliščini, ali gre za dnevno ali 
nočno zračno plovbo. 

87. člen 
Posadko zraKoplova vodi kapitan. 
Ce kapitan zrakoplova med zračno plovbo ne more 

opravljati zaupanega dela, prevzame dolžnost kapita- 
na prvi pilot. 

Ce kapitan zrakoplova ni posebej določen, ima 
pravice in dolžnosti kapitana prvi pilot oziroma na 
enosedeznih zrakoplovih pilot. 

88. člen 
Član posadke opravlja delo, za katero je dobil 

dovoljenje, v nuji in dokler nuja traja, pa ima kapi- 
tan zrakoplova pravico ukazati mu tudi drugo delo 
na zrakoplovu. 

89. člen 
Član posadke ne sme brez dovoljenja kapitana 

zrakoplova zapustiti svojega delovnega mesta na 
zrakoplovu in se ne odstraniti z zrakoplova. 

Član posadKe mora o vsakem izrednem dogodku 
v zvezi z zrakoplovom ter osebami in stvarmi na 
zrakoplovu takoj obvestiti kapitana zrakoplova. 

90. člen 
Ob nevarnosti ali nesreči so člani posadke dolžni 

ukreniti vse potrebno za rešitev oseb in stvari na 
zrakoplovu in za rešitev samega zrakoplova, dokler 
kapitan ne ukaže, naj se zrakoplov zapusti. 

91. člen 
Posadko na jugoslovanskem zrakoplovu sestav- 

ljajo jugoslovanski državljani. 
Zvezna uprava za civilno zračno plovbo sme v 

soglasju z Zveznim sekretariatom za notranje zadeve 
izjemoma dovoliti, da se tuji državljan začasno vkrca 
na mesto posameznega člana posadke na jugoslovan- 
snem zrakoplovu, vendar ne kot kapitan na zrakoplo- 
vu, ki se uporablja v javnem prometu. 

Tuji državljani smejo leteti na jugoslovanskih 
zrakoplovih kot člani posadke, če se šolajo v Jugo- 
slaviji, s pogojem, da imajo posebno dovoljenje 
Zvezne uprave za civilno zračno plovbo ter soglasje 
Zveznega sekretariata za notranje zadeve in Zveznega 
sekretariata za narodno obrambo. 

Zvezna uprava za civilno zračno plovbo sme v 
soglasju z Zveznim sekretariatom za notranje zadeve 
Izjemoma dovoliti, da se tuj državljan vkrca na zra-: 
koplov, ki se uporablja v javnem zračnem prometu, 
tudi kot kapitan zrakoplova, če je to nujno potrebno. 
V takem primeru se določi za pravice in dolžnosti iz 
členov 97 do 99 ter 102 do 106 tega zakona član po- 
sadke, ki je jugoslovanski državljan. 

Izjemoma sme sam kapitan začasno sprejeti tu- 
jega državljana za člana posadKe, če je treba posadko 
jugoslovanskega zrakoplova iz kakršnegakoli vzroka 
dopolniti na tujem letališču, vendar samo za toliko 
časa, dokler zrakoplov ne konča potovanja, najdalj 
pa do pristanka na matično letališče. 
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Ce je v primeru iz petega odstavka _tega člena v 
kraju, kjer je zrakoplov, ali v bližini tujega letališča, 
s katerega je mogoče brez daljše muditve zrakoplova 
zagotoviti zvezo, diplomatsko ali konzularno predstav- 
ništvo Jugoslavije mora kapitan zraKoplova pred skle- 
nitvijo pogodbe s tujim državljanom obvestiti o teiii 
diplomatsko ali konzularno predstavništvo Jugosla- 
vije. 

Ta člen velja tudi za člane posadke zrakoplova 
tuje pripadnosti, vzetega v zakup po prvem in dragem 
odstavku 151. člena tega zakona. 

92. člen 
Članu posadke, ki se medtem, ko ima> lastnost 

delavca v združenem delu, ali potem, ko mu ta last- 
nost preneha, izkrca z zrakoplova zunaj javnega leta- 
lišča, na katerem je vkrcan, mora imetnik pravice 
uporabe zrakoplova preskrbeti vrnitev na njegovo 
letališče, če ni v statutu oziroma samoupravnem 
sporazumu ali drugem splošnem aktu imetniKa pra- 
vice uporabe- zrakoplova oziroma v posebni pogodbi 
določeno, da mu mora plačati stroške za vrnitev v 
njegovo stalno prebivališče (povratno potovanje). 

Ce imetnik pravice uporabe zrakoplova iz prvega 
odstavka tega člena ne preskrbi članu posadke povrat- 
nega potovanja, mu ga preskrbi diplomatsko ali 
konzularno predstavništvo Jugoslavije, če je letališče, 
na katerem se je izkrcal, v tujini, oziroma Zvezna 
uprava za civilno zračno plovbo, če je letališče, na 
katerem se je izkrcal, v Jugoslaviji, in sicer na 
stroške imetnika pravice uporabe zrakoplova. 

Imetnik pravice uporabe zrakoplova iz prvega 
odstavKa tega člena mora urediti vsa vprašanja v 
zvezi z vrnitvijo člana posadke na letališče, na kate- 
rem je vkrcan, vštevši primer, ko se član posadke 
izkrca po svoji-krivdi ali zaradi poškodbe ali bolezni, 
ki si jo je povzročil namenoma ali iz velike nemar- 
nosti. 

93. člen 
Določbe 92. člena tega zakona veljajo tudi za tuje 

državljane, ki so člani posadke na jugoslovanskem 
zrakoplovu, če njihova država enako ravna z jugo- 
slovanskimi državljani, ki so člani posadke na zrako- 
plovu njene državne pripadnosti. 

c) Pravice in dolžnosti kapitana zrakoplova 

94. člen 
Kapitan zraKoplova vodi vse delo na zrakoplovu 

in praviloma sam vodi zrakoplov. 
Kapitana zrakoplova določi za vsak polet posebej 

Imetnik pravice uporabe oziroma lastnik zrakoplova. 

95. člen 
Pred vzletom zrakoplova se mora kapitan prepri- 

čati, da je zrakoplov v vsakem pogledu sposoben za 
zračno plovbo in da so na njem vse predpisane listine 
in knjige. 

Kapitan zrakoplova mora skrbeti za to, da se 
naložijo in razporedijo stvari, ki jih zrakoplov vozi, 
in da se pravilno zložijo in zavarujejo, da ni vkrcanih 
več potnikov, kot je sedežev v potniški kabini, ter 
vse to potrditi s svojim podpisom v obremenilni listi. 

Kopijo obremenilne liste je treba izročiti službi 
za Kontrolo letenja. 

96. člen 
Pred vzletom zrakoplova mora kapitan predložiti 

načrt poleta službi za kontrolo letenja. 
Na zahtevo službe za kontrolo letenja mora ka- 

pitan predložiti na vpogled knjigo zrakoplova. 
Po pristanku zrakoplova, ki se uporablja za javni 

zračni promet, mora kapitan zrakoplova predložiti 
službi za kontrolo letenja na njeno zahtevo na vpogled 
potno knjigo zrakoplova. 

97. člen 
Kapitan zrakoplova sme izdajati ukaze, ki se na- 

našajo na varnpst zračne plovbe in ohranitev reda na 
zrakoplovu, in je crdgovoren za to, da so potniki sez- 
nanjeni s postopKom v primeru nevarnosti, kakor tudi 
za ravnanje z opremo, ki se uporablja v takšnih 
primerih. 

Ukaze, ki jih izdaja kapitan zrakoplova v mejah 
svojih pooblastil, morajo izvrševati člani posadke, 
potniki in vsi drugi, ki so na zrakoplovu. 

98. člen 
Da ohrani red, ima kapitan zrakoplova pravico 

nastopiti proti vsakomur, ki na zrakoplovu ne izvršuje 
njegovih ukazov. 

Ce kdo na zrakoplovu s svojim ravnanjem ogroža 
varnost zračne plovbe ali varnost oseb in premože- 
nja ali pa red in disciplino na zrakoplovu, ima kapi- 
tan zrakoplova pravico, da mu na najprimernejši način 
onemogoči nadaljnje ogrožanje in ga na prvem letali- 
šču, na katerem zrakoplov pristane, izkrca. 

99. člen 
Ce med zračno plovbo član posadke ali kdo drug 

na zrakoplovu stori ali poskusi storiti kaznivo dejanje, 
s katerim se ogroža varnost zrakoplova ali oseb na 
njem, mora kapitan zrakoplova ukreniti vse, kar je 
treba, da se tako dejanje prepreči ali omilijo škodljive 
posledice. 

Ce je treba, odredi kapitan zrakoplova v primeru 
iz prvega odstavka tega člena, naj pazi kdo na storil- 
ca, ali da se mu odvzame prostost, po pristanKU na 
prvem letališču pa izroči storilca pristojnemu organu. 

Ce stori jugoslovanski državljan kaznivo dejanje 
na zrakoplovu, ki leti v Jugoslavijo, in mu je bila 
zato vzeta prostost, izroči kapitan storilca pristojnemu 
organu za notranje zadeve, ko pristane na prvem 
jugoslovanskem letališču. 

Kapitan zrakoplova mora ukreniti, da se zaslišijo 
storilec, priče in oškodovanec in ugotovijo okoliščine, 
v katerih je bilo poskušano ali storjeno kaznivo deja- 
nje, m morebitne posledice dejanja, ter napraviti o 
vsakem zaslišanju zapisnik in shraniti predmete, s 
katerimi je bilo storjeno kaznivo dejanje, in druge 
predmete, na katerih so ostali sledovi storjenega 
dejanja. 

Zapisnike in predmete iz četrtega odstavKa tega 
člena izroči kapitan zrakoplova pristojnemu organu, 
kateremu je izročil storilca kaznivega dejanja. 

100. člen 
Član posadke mora tudi brez ukaza kapitana! 

zrakoplova ukreniti potrebno, če kdo na zrakoplovu 
s svojim ravnanjem ogroža varnost zračne plovbe 
(98. člen) ali stori ali poskuša storiti kaznivo dejanje, 
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s katerim se ogroža varnost zrakoplova ali oseb na 
njem (prvi odstavek 99. člena), da se preprečijo ali 
omilijo posledice ogrožanja oziroma da se prepreči 
tako dejanje ali omilijo njegove posledice. 

O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora 
član posadKe ali kdo drug na zrakoplovu obvestiti 
kapitana zrakoplova. 

101. člen 
Kapitan zrakoplova, član posadke ali kdo drug 

na zrakoplovu, imetnik pravice uporabe ali lastnik 
zrakoplova ne morejo biti klicani na odgovornost 
zaradi ukrepov iz 98, in 99. člena tega zakona, če so 
delovali v mejah pooblastil iz omenjenih določb. 

102. člen 
Ce je treba zaradi kaznivega dejanja, s katerim se 

ogrožajo varnost oseb in premoženja ali pa red in 
disciplina na zrakoplovu, oziroma zaradi tega, ker ni 
izvrševal ukazov kapitana zrakoplova ali zaradi 
siceršnjega ravnanja, s Katerim se ogroža varnost 
zračne plovbe, nekoga izkrcati z zrakoplova, mora ka- 
pitan zrakoplova obvestiti o tem pristojne organe 
pred pristankom na določenem letališču, po pristanku 
pa jim dati potrebna obvestila in morebitne zbrane 
dokaze. 

103. člen 
Ce se na zrakoplovu rodi otrok ali kdo umre, mora 

kapitan zrakoplova o tem sestaviti zapisnik in nje- 
govo vsebino zapisati v potno knjigo. V zapisnik o 
smrti mora vpisati tudi seznam premoženja, ki ga je 
umrli imel na zrakoplovu. 

Zapisnik o rojstvu ali smrti mora kapitan zraKO- 
plova po pristanku na prvem jugoslovanskem letališču 
poslati pristojnemu matičarju. 

Med zračno plovbo je kapitan zrakoplova dolžan 
sprejeti v hrambo oporoko, ki mu jo izroči kdo na 
zrakoplovu, in zapisati sprejem oporoke v potno knji- 
go, po pristanku na prvem jugoslovanskem letališču 
pa poslati oporoko pristojnemu sodišču. 

104. člen 
Osebne stvari člana posadke ali koga drugega, 

ki je med zračno plovbo umrl na zrakoplovu ali izgi- 
nil z zrakoplova, mora Kapitan- zrakoplova shraniti in 
jih izročiti pristojnemu organu za notranje zadeve, 
brž ko zrakoplov pristane na prvem jugoslovanskem 
letališču. 

105. člen 
Ce se zgodi nesreča, mora kapitan zrakoplova 

ukreniti vse, kar je treba za rešitev oseb, stvari in 
zrakoplova, kot tudi kar je treba, da se ohranijo 
sledovi nesreče. 

106. člen 
Kapitan zrakoplova je pooblaščena oseba, ki pred- 

stavlja zrakoplov v vseh odnosih z organi in organi- 
zacijami na javnem letališču. 

Ce je zadržan, lahko kapitan zrakoplova poobla- 
sti drugega člana posadke ali drugo uradno osebo svo- 
je organizacije združenega dela, da opravi posamezno 
nalogo. To pooblastilo pa kapitana ne odvezuje odgo- 
vornosti za opravljeno nalogo. 

3. Vodstvo zrakoplova in kontrola letenja 

107. člen 
Da bi bila zračna plovba v zračnem prostoru Ju- 

goslavije varna, mora vse zrakoplove voditi ali kon- 
trolirati služba za kontrolo letenja, in sicer od tre- 
nutka, ko vzletijo ali priletijo v zračni prostor Ju- 
goslavije, do trenutka, ko pristanejo ali odletijo iz 
zračnega prostora Jugoslavije. 

Po tem zakonu se šteje, da se je vzlet zrakoplova 
začel, ko se na letališki ploščadi poženejo motorji za 
odhod na stezo za vzletanje in pristajanje. Pristajanje 
je končano, ko se. zrakoplov po prihodu s steze za 
vzletanje in pristajanje ustavi na ploščadi in izključijo 
motorji. 

Prvi in drugi odstavek tega člena veljata tudi za 
jugoslovanske vojaške zrakoplove, kadar letijo na 
zračnih poteh ali kadar jih sekajo. 

JNTa posameznih letališčih ali na posameznih ob- 
močjih so lahko za vodenje zrakoplovov skupne civilne 
in vojaške službe za kontrolo letenja, ki bodo vodile 
civilne in vojaške zrakoplove in njihov let. 

Zvezni izvršni svet določi način in pogoje za us- 
tanavljanje skupnih služb iz četrtega odstavka tega 
člena. 

108. člen 
Vodstvo zrakoplova se opravlja s tehničnimi sred-' 

stvi in pripravami na zemlji in na zrakoplovu po me- 
teoroloških in drugih podatkih, ki so pomembni za 
varnost zračne plovbe. 

Vodstvo zrakoplovov in kontrolo zračne plovbe v 
zračnem prostoru Jugoslavije opravlja Zvezna uprava 
za civilno zračno plovbo. 

Meteorološko pomoč zagotavlja zrakoplovstvu zve- 
zna organizacija, ki je pristojna za hidrometeorološke 
zadeve. 

Zvezna uprava za civilno zračno plovbo je dolžna 
poskrbeti za ustrezna sodobna tehnična sredstva in 
priprave za vodstvo zrakoplovov in kontrolo zračne 
plovbe. 

Tehnična sredstva in priprave, ki so namenjena za 
varnost zračne plovbe, morajo biti v takem stanju, da 
omogočajo varno in neovirano zračno plovbo. 

Zvezna uprava za civilno zračno plovbo je dolžna 
tehnična sredstva, priprave in objekte, s katerimi vodi 
zrakoplove in kontrolira zračno plovbo, imeti v tak- 
šnem stanju, da je zagotovljeno varno in neovirano 
vodstvo zrakoplovov, jih stalno nadzorovati in od časa 
do časa pregledovati ter opažene pomanjkljivosti pra- 
vočasno odstranjevati. 

Ce je kakšno tehnično sredstvo ali priprava iz pe- 
tega in šestega odstavka tega člena pokvarjena, mora 
Zvezna uprava za civilno zračno plovbo to objaviti na 
način, kot j,e v navadi v zračni plovbi. 

109. člen 
Let zrakoplova po zračni poti v zračnem prostoru 

Jugoslavije, se mora opravljati po ukazih in navodilih 
službe za kontrolo letenja, 

Ce se zrakoplov med letom ne ravna po ukaziK 
in navodilih službe za kontrolo letenja, mu sme ta 
služba ukazati, naj se spusti na določeno letališče; če 
zrakoplov ne ravna po takem ukazu, pa lahko ukrene 
potrebno, da ga prisili k pristanku. 

110. člen 
Za vodstvo zrakoplova se plačuje pristojbina; nje- 

no višino določi direktor Zvezne uprave za civilno 
zračno plovbo v sporazumu z zveznim sekretarjem za 
finance. 
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Za vodstvo jugoslovanskih vojaških zrakoplovov, 
zrakoplovov, s katerimi letijo šefi držav, in športnih 
zrakoplovov, ki pripadajo športnim zrakoplovnim or- 
ganizacijam, se ne plačuje pristojbina iz prvega od- 
stavka tega člena. 

111. člen 

Na vsakem javnem letališču mora biti organizi- 
rana služba za kontrolo letenja, na drugih letališčih 
pa le, če je Zvezna uprava za civilno zračno plovbo 
mnenja, da je to nujno. 

112. člen 
Preden zrakoplov nastopi let na zračni poti, se 

mora let prijaviti službi za kontrolo letenja; let se sme 
začeti šele, ko je dobljeno njeno soglasje. 

Za zrakoplove, ki prevažajo osebe in stvari 
v rednem linijskem prometu, se poda prijava iz pr- 
vega odstavka tega člena v obliki reda letenja. 

S tem, da da soglasje iz prvega odstavka tega 
člena, prevzame služba za kontrolo letenja obveznost, 
da bo od kraja vzleta oziroma od prihoda zrakoplova 
v zračni prostor Jugoslavije pa do kraja njegovega 
pristanka oziroma do odhoda iz zračnega prostora Ju- 
goslavije vodila zrakoplov s sredstvi in pripravami z 
zemlje in mu dajala vsa navodila, ki so mu potrebna 
za varno zračno plovbo. 

113. člen' 
Za zavarovanje zračne plovbe ima služba za kon- 

trolo letenja pravico izvršiti v načrtu leta oziroma v 
redu letenja spremembe, ki so v tem, da določi zra- 
koplovu drug čas za vzlet ali pristanek ali za vhod v 
zračni prostor Jugoslavije. 

Pri določanju časa za vzlet ali pristanek mora 
služba za kontrolo letenja ta čas prilagoditi možnostim 
za sprejem oziroma odpravo na določenem javnem ali 
drugem letališču, pazeč pri tem na prednost zrakoplo- 
vov, ki jim je taka pravica priznana s posebnim pred- 
pisom. Služba za kontrolo letenja sme dovoliti vzlet in 
pristanek samo v času, ko je javno aH drugo letališče 
odprto, upoštevajoč prijavljeni čas za vzlet ali pris- 
tanek zrakoplovov. 

Izjemoma sme dati služba za kontrolo letenja so- 
glasje za vzlet in pristanek zrakoplova na javno ali 
drugo letališče tudi izven časa, ko je to letališče od- 
prto, če je zrakoplov v nuji, ali če se imetnik pravice 
uporabe javnega ali drugega letališča s tem strinja. 

Ce zaradi del na javnem letališču ali iz kakšnega 
drugega vzroka ali po zahtevi zainteresiranega uprav- 
nega organa letališča ni mogoče uporabiti za vzletanje 
ali pristajati je vseh ali pa določenih zrakoplovov v 
Času, ko je odprto, je imetnik pravice uporabe javnega 
letališča oziroma upravni organ, ki je zahteval omeji- 
tev njegove uporabe, dolžan o tem obvestiti Zvezno 
upravo za civilno zračno plovbo najmanj 48 ur, preden 
nastopijo omejitve. 

Zvezna uprava za civilno zračno, plovbo mora po 
prejemu obvestila iz četrtega odstavka tega člena to 
objaviti na način, ki je v navadi v zračni plovbi. 

114. člen 
Vsako zamudo jugoslovanskih zrakoplovov po do- 

voljenem redu letenja v rednem linijskem prometu. 

če je večja kot 30 minut, mora prevoznik prijaviti 
službi za kontrolo letenja in službi za sprejemanje in 
odpravo zrakoplovov, in sicer preden izteče čas, ki je 
določen za vzlet. 

V prijavi iz prvega odstavka tega člena mora biti 
naveden vzrok spremembe leta, nov čas vzleta, če je 
treba, pa tudi nov načrt leta. 

Po prejemu prijave iz prvega odstavka tega člena, 
mora služba za kontrolo letenja ukreniti potrebno, da 
se zagotovi let po novem načrtu, služba za sprejem in 
odpravo pa mora na običajen način obvestiti potnike 
o spremembi v redu letenja in ukreniti potrebno za 
odpravo zrakoplova po novem načrtu leta. 

115. člen i 
Služba za kontrolo letenja prepove vzlet zrakoplo- 

va, če so na letališču, na katerem naj bi vzletel, ali na 
letališču, na katerem naj bi prvič pristal, vremenske 
razmere v času, ki je določen za vzlet oziroma prista- 
nek, pod minimom, ki je predpisan za varno vzle- 
tanje in pristajanje za določene vrste zrakoplovov. 

Služba za kontrolo letenja ne dovoli vzleta ozi- 
roma pristanka zrakoplova, če je na stezi za vzletanje 
ali pristajanje drug zrakoplov, vozilo ali druga ovira, 
ali če ugotovi, da so steze za vzletanje in pristajanje 
ter druge steze v takšnem stanju, da ne jamči varnega 
vzletanja oziroma pristajanja zrakoplovov. 

Služba za kontrolo letenja prepove vzlet zrakoplo- 
va: če ni dobila kopije obremenilne liste (95. člen); če 
kapitan zrakoplova pred vzletom ni opravil vsega, kar 
je določeno v 96. členu tega zakona, če ugotovi, da je 
na zrakoplovu več potnikov ali stvari, kot to dopušča 
nosilnost zrakoplova; če jo je inšpektor za varnost 
zračne plovbe obvestil, da stanje zrakoplova ne ustre- 
za listinam, da člani posadke nimajo predpisanega do- 
voljenja za delo ali da so iz kakšnega drugega vzroka 
nezmožni opravljati določeno delo na zrakoplovu; če 
so steze za vzletanje in pristajanje, priprave in na- 
prave, ki so potrebne za vzletanje in pristajanje zra- 
koplovov, v takšnem stanju, da onemogočajo varno 
vzletanje in pristajanje. 

Služba za kontrolo letenja prepove pristanek zra-( 
koplova na letališče, na katerem so vremenske raz- 
mere pod predpisanim minimom, razen če je zra- 
koplov v nuji ali če mora pristati zaradi višje sile. 

Ce služba za kontrolo letenja dovoli pristanek v 
razmerah iz četrtega odstavka tega člena, mora dati 
zrakoplovu vso potrebno pomoč in ukreniti oziroma 
odrediti posebno zavarovanje. 

Ce za kakšno tuje letališče niso predpisani vre- 
menski minimi, se jugoslovanski zrakoplovi ravnajo 
po minimih, ki jih določi imetnik pravice uporabe 
oziroma lastnik zrakoplova v soglasju z Zvezno upravo 
za civilno zračno plovbo. 

116. člen 
Da bi bil let posameznega zrakoplova ali skupine 

zrakoplovov na določeni zračni poti v zračnem pros-« 
toru Jugoslavije varen, sme Zvezna uprava za civilno 
zračno plovbo na zahtevo zainteresiranega državnega 
organa začasno prepovedati zračno plovbo na taki 
zračni poti vsem drugim zrakoplovom. 

Prepoved zračne plovbe iz prvega odstavka tega: 
člena je treba zahtevati najmnaj 30 ur pred določenim 
vzletom zrakoplovov. 

Zvezna uprava za civilno zračno plovbo mora pre- 
poved iz prvega odstavka tega člena objaviti na način, 
ki je v navadi, in sicer najmanj 24 ur, preden začne 
veljati. 
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117. člen 
Zrakoplov, ki prihaja iz tujine, mora pred vhodom 

v mejni vhodno-izhodni koridor upostaviti radijsko 
zvezo s pristojno službo za kontrolo letenja, na katere 
območju je koridor. 

118. člen 
Tujemu zrakoplovu, ki nima priprav za radijsko 

zvezo, je prepovedan vhod v zračni prostor Jugosla- 
vije. 

Ce domači zrakoplov, ki prihaja iz tujine, nima 
priprav za radijsko zvezo ali so mu te priprave od- 
povedale, sme v zračni prostor Jugoslavije samo, če je 
vidljivost ugodna. 

Zrakoplovu iz drugega odstavka tega člena označi 
služba za kontrolo letenja v dovoljenju za letenje toč- 
ko v mejnem vhodno-izhodnem koridorju, čez katero 
mora ob vhodu leteti, ter kdaj in na kateri višini jo 
mora preleteli. 

119. člen 
Zrakoplovi smejo uporabljati radijske priprave 

samo, da z njimi uspostavljajo in vzdržujejo radijsko 
zvezo z organi službe za kontrolo letenja, če ni v pred- 
pisih o radijskem prometu drugače določeno. 

120,. člen 
Vsak let izven zračnih poti mora biti prijavljen 

službi za kontrolo letenja ustrezno drugemu odstavku 
11. člena tega zakona, 

Ce naj zrakoplov leti nad območjem javnega le- 
tališča ali v območju, v katerem lahko spravi v ne- 
varnost zračno plovbo na zračnih poteh, ali če seka 
zračno pot, sme na polet šele, ko dobi za to soglasje 
od .službe za kontrolo letenja. Območja nad javnimi 
letališči in območja' v katerih lahko zrakoplov ogroža 
zračno plovbo na zračnih poteh, določajo pravila le- 
tenja. 

Drugi odstavek tega člena se nanaša tudi na ska- 
kanje s padalom. 

Prijavi iz prvega odstavka tega člena je treba 
priložiti načrt leta s podatki o zrakoplovu, času vzleta 
in pristanka, smeri, višini in namenu leta. 

Služba za kontrolo leta sme izvršiti spremembo v 
načrtu leta, če spozna, da je to potrebno za varnost 
zračne plovbe. 

4. Letališča 

121. člen 
Letališče tvori potreben kopenski ali vodni pros- 

tor s stezami za vzletanje in pristajanje in drugimi 
stezami, z objekti, pripravami in napravami, ki so na- 
menjeni za vzletanje in pristajanje ter postanek zra- 
koplovov. 

122. člen 
Letališča so civilna in vojaška. 
Civilna letališča so_ glede na njihov namen lahko; 
1) letališča, odprta za javni zračni promet (javna 

letališča); 
2) letališča, namenjena za pouk letalskega osebja 

in za športne potrebe (športna letališča); 
3) letališča, ki jih uporabljajo posamezni upravni 

organi in organizacije (letališča za lastne potrebe). 
Poleg letališč se lahko za vzletanje in pristajanje 

določenih vrst zrakoplovov začasno uporabljajo tudi 
kopenske in vodne površine (vzletišča). 

123. člen 
Z javnim letališčem je mišljeno tudi vojaško 

letališče ali del vojaškega letališča, ki je z dovoljenjem 
Zveznega sekretariata za narodno obrambo odprto za 
javni promet. 

Katere steze za vzletanje in pristajanje in druge 
steze; ploščadi, objekti, priprave, naprave in drugI 
deli vojaškega letališča se smejo izkoriščati za javni 
promet, mora biti določeno v pogodbi, ki jo skleneta 
Zvezni sekretariat za narodno obrambo oziroma organ, 
ki ga ta pooblasti, in imetnik pravice uporabe leta- 
lišča. 

S pogodbo iz dragega odstavka tega člena morajo 
biti natančneje določeni način uporabe in pogoji za 
vzdrževanje vojaškega letališča ali posameznih njego- 
vih delov, priprav ali naprav ter medsebojne pravice 
in obveznosti pogodbenih strank. 

124. člen 
Letališča, ki so odprta za javni zračni promet 

(javna letališča), so lahko odprta za domači in medna- 
rodni javni promet ali samo za domači promet. 

125. člen 
Letališča morajo biti zgrajena tako, da izpolnju- 

jejo določene pogoje, ki omogočajo varno vzletanje, 
pristajanje in postanek vseh ali pa samo določenih 
vrst zrakoplovov. 

126. člen 
Letališča se razvrščajo v razrede in kategorije. 
Letališču se določi razred, ki mu ustreza glede na 

dolžino in širino stez za vzletanje in pristajanje ali 
glede na dolžino in globino vodnih površin, potrebnih 
za vzletanje in pristajanje zrakoplovov, širino stez za 
rulanje in druge tehnične pogoje (pristopne ravnine, 
vodoravne in konusne ravnine, nagibi stez za vzleta- 
nje in pristajanje ipd.), ki so pogoj za varno vzle- 
tanje in pristajanje vseh ali samo določenih vrst zra- 
koplovov, kot tudi glede na lokacijo in vremenske raz- 
mere, od katerih je odvisno, v katerem letnem času je 
letališče uporabno. 

Letališču s,e določi kategorija, ki mu ustreza glede 
na njegovo opremljenost s pripravami in instalacijami, 
ki so namenjene za varno vzletanje in pristajanje zra- 
koplovov. 

127. člen 
Vzletišče mora izpolnjevati pogoje, ki omogočajo 

varno vzletanje in pristajanje zrakoplovov v času, v 
katerem je vzletišče dovoljeno uporabljati. 

Pogoje iz prvega odstavka tega člena predpiše di- 
rektor Zvezne uprave za civilno zračno plovbo. 

128. člen 
Letališče mora biti glede na njegov namen oprem- 

ljeno s tehnično opremo in napravami, ki so potrebne 
za varno vzletanje in pristajanje ter postanek zrako- 
plovov. 

Javna letališča morajo imeti poleg opreme iz pr- 
vega odstavka tega člena tudi predpisano opremo za 
sprejemanje in odpravo zrakoplovov, potnikov, prt- 
ljage in blaga. 

129. člen 
Za projektiranje, gradnjo in rekonstrukcijo leta- 

lišča ali posameznih stez za vzletanje In pristajanje 
ter drugih stez, letališke ploščadi in objektov, ki omo- 
gočajo varno vzletanje in pristajanje ter postanek 
zrakoplovov na letilišču, veljajo posebni tehnični pred- 
pisi. 
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130. člen 
Preden da dovoljenje za gradnjo ali rekonstruk- 

cijo objektov iz 129. člena tega zakona, si mora pris- 
tojni organ priskrbeti soglasje Zvezne uprave za ci- 
vilno zračno plovbo glede pogojev, ki se nanašajo na 
varnost zračne plovbe, in soglasje Zveznega sekretari- 
ata za narodno obrambo ustrezno zakonu o narodni 
obrambi. 

131. člen 
Ko je graditev ali rekonstrukcija objektov iz 129. 

člena tega zakona končana, se opravi pred začetkom 
njihove uporabe tehnični pregled, da se ugotovi, ali so 
izpolnjeni tehnični in drugi pogoji, ki omogočajo var- 
no vzletanje, pristajanje in postanek zrakoplovov na 
letališču. 

Pri tehničnem pregledu sodeluje tudi predstavnik 
Zvezne uprave za civilno zračno plovbo, kot tudi pred- 
stavnik Zveznega sekretariata za narodno obrambo. 

Ce gre za objekte na javnem letališču, ki je do- 
ločeno za mednarodni promet, sodeluje pri tehničnem 
pregledu tudi predstavnik Zveznega sekretariata za 
notranje zadeve. 

Po tehničnem pregledu se izda v soglasju z Zve- 
zno upravo za civilno zračno plovbo odločba, s katero 
se dovoli uporaba objektov na letališču. V tej odločbi 
morata biti letališču določena razred in kategorija. 

132. člen 
Preden se začne uporabljati vzletišče, ugotovi Zve- 

zna uprava za civilno zračno plovbo, ali vzletišče iz- 
polnjuje pogoje, ki omogočajo varno vzletanje in pri- 
stajanje določenih vrst zrakoplovov. 

Po ugotovitvi pogojev iz prvega odstavka tega čle- 
na da Zvezna uprava za civilno zračno plovbo dovo- 
ljenje za uporabo vzletišča; v njem mora določiti, ka- 
tere vrste zrakoplovov ga smejo uporabljati, ter v ka- 
terem času in ob katerih pogojih se sme uporabljati. 

133. člen 
Javno letališče se sme izročiti javnemu prometu, 

če poleg pogojev, ki jih predpisujejo tehnični predpisi 
o projektiranju, gradnji in rekonstrukciji letališč, iz- 
polnjuje še posebne tehnične in druge pogoje za varno 
sprejemanje in odpravo zrakoplovov, potnikov, prtlja- 
ge in blaga na javnem letališču odvisno od razreda 
in kategorije letališča. 

Zvezna uprava za civilno zračno plovbo ugotovi, 
ali so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena. 

134. čien 
Na vsakem letališču morata biti v skladu z name- 

nom letališča in prometom na njem organizirana ga- 
silska služba in služba prve pomoči. 

Službi iz prvega odstavka tega člena mora orga- 
nizirati imetnik pravice uporabe letališča. 

Direktor Zvezne uprave za civilno zračno plovbo 
predpiše tehnične pogoje za delo služb iz prvega od- 
stavka tega člena in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
strokovni delavci, ki take službe opravljajo, odvisno 
od prometa in njegove vrste ter od razreda in katego- 
rije letališča. 

135. člen 
Na javnem letališču mora biti organizirana pres- 

krba zrakoplovov z gorivom in mazivom standardne 
kakovosti, ki ustreza tipu zrakoplova, ki se oskrbuje. 

Organizacija združenega dela, ki se ukvarja z de- 
lom iz prvega odstavka tega člena, mora imeti pot- 
rebne objekte, instalacije in opremo ter strokovne de- 
lavce odvisno od prometa na javnem letališču. 

Direktor Zvezne -uprave za civilno zračno plovbo 
izda natančnejše predpise o objektih, instalacijah in 
opremi iz drugega odstavka tega člena ter o pogojih, 
ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci,,ki ta dela 
opravljajo. 

136. člen 
Javno letališče mora imeti prostor in opremo za 

pregled prtljage, blaga in zrakoplovov, da se preveri 
ali ugotovi, ali vsebujejo razstrelivo ali kakšno drugo 
nevarno snov, ki je namenjena za prevoz z zrakoplo- 
vom. 

Za preglede iz prvega odstavka tega člena mora 
Imetnik pravice uporabe javnega letališča poskrbeti 
za potreben prostor oziroma prostore, oprema pa mora 
biti zagotovljena v skladu z zakonom ali s predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi. 

Zvezna uprava za civilno zračno plovbo sme pre- 
povedati uporabo javnega letališča, če nista zagotov- 
ljena prostor in predpisana oprema iz drugega odstav- 
ka tega člena. 

137. člen 
Cas, v katerem mora biti letališče odvisno od pro- 

meta odprto za javni zračni promet, določa: 
1) za javna letališča — direktor Zvezne uprave za 

civilno zračno plovbo, ko dobi mnenje imetnika pra- 
vice uporabe letališča; 

2) za druga letališča — imetnik pravice uporabe 
letališča. 

138. člen 
Letališče, ki izpolnjuje pogoje za varno vzletanje, 

pristajanje in postanek zrakoplovov, se vpiše v regi- 
ster letališč. 

V register letališč se vpisujejo: namen letališča, 
njegove tehnične lastnosti, razred in kategorija, teh- 
nična oprema za sprejem in odpravo zrakoplovov, pot- 
nikov, prtljage in blaga ter ime in sedež imetnika pra- 
vice uporabe. 

Register letališč vodi Zvezna uprava za civilno 
zračno plovbo. 

139. člen 
Letališče se vpiše v register na prijavo, ki jo v 15 

dneh od prejema pravnomočne odločbe o tehničnem 
pregledu letališča vloži organizacija združenega dela 
ali druga organizacija ali pravna oseba, ki ima pravico 
uporabe. 

Prijavi je treba priložiti: 
1) odločbo pristojnega upravnega organa, da leta- 

lišče izpolnjuje določene tehnične in druge pogoje; 

2) odločbo o registraciji organizacije združenega; 
dela ali druge organizacije ali dovoljenje za ustano- 
vitev in delo druge pravne osebe, ki ima pravico upo- 
rabe letališča; 

3) dokaze, da se Izpolnjeni pogoji iz 134, In 135. 
člena tega zakona, če se prijavlja javno letališče. 

140. člen 
Imetnik pravice uporabe letališča mora v 15 dneh 

prijaviti Zvezni upravi za civilno zračno plovbo vsako 
spremembo glede namena, tehničnih lastnosti, razreda 
ali kategorije letališča, da se vpiše v register letališč. 
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I 141. člen 
Steze za vzletanje in pristajanje ter druge steze, 

ki so na letališču določene za premikanje zrakoplovov 
po tleh, in vodna letališča morajo biti zaznamovani. 

O zaznamovanju stez na letališčih in o zaznamo- 
vanju vodnih letališč bo izdan poseben predpis. 

Svetlobna znamenja, s katerimi so zaznamovana 
vodna letališča, se postavijo v soglasju s pristojnim 
republiškim upravnim organom. 

142. člen 
Steze za vzletanje in pristajanje ter druge steze, 

letališko ploščad ter letališke objekte, priprave, na- 
prave in opremo iz 121. in 128. člena tega zakona je 
treba vzdrževati na tak način in v takem stanju, da je 
zagotovljeno varno vzletanje, pristajanje in postanek 
zrakoplovov, kot tudi sprejemanje in odpravljanje zra- 
koplovov, potnikov, prtljage in blaga. 

? 143. člen 
Imetnik pravice uporabe javnega letališča je dol- 

žan vsakemu zrakoplovu, ki ima pravico leteti v zrač- 
nem prostoru Jugoslavije, omogočiti v mejah razpolo- 
žljivih zmogljivosti uporabo stez za vzletanje in pris- 
tajanje, objektov, priprav in naprav ustrezno njiho- 
vemu namenu in v skladu z veljavnimi predpisi. 

Imetnik pravice uporabe javnega letališča sme 
izkoriščati steze za vzletanje in pristajanje ter druge 
steze, ploščad, objekte, priprave in naprave Iz 121. 
člena tega zakona na javnem letališču le ustrezno nji- 
hovemu namenu in v skladu z veljavnimi predpisi. 

144. člen 
Za uporabo javnega letališča in priprav na njem 

ter za druge storitve na letališču se plačujejo letališke 
pristojbine. 

Jugoslovanski vojaški zrakoplovi, ki se uporabljajo 
v vojaške namene, ne plačujejo pristojbine za uporabo 
stez za vzletanje in pristajanje ter stez za rulanje. 

145. člen 
Po stezah za vzletanje in pristajanje In po druglK 

stezah ter po letališki ploščadi smejo hoditi samo tisti, 
ki so zaposleni na letališču, dokler opravljajo svoje 
delo, ter voziti samo vozila, ki jih ti uporabljajo pri 
opravljanju službe. 

Po letališki ploščadi javnega letališča smejo ho- 
diti tudi drugi, ki se vkrcajo na zrakoplov oziroma 
izkrcajo z zrakoplova. Ti morajo imeti spremljevalca} 
določi ga organizacija združenega dela ali druga orga- 
nizacija, ki sprejema in odpravlja zrakoplove, potnike, 
prtljago in blago. 

Tisti, ki prihajajo na javno letališče in se mudijo 
na njem, se morajo ravnati po predpisih o varnosti 
in redu na javnem letališču. 

Zvezni Izvršni svet je pooblaščen, da izda natanč- 
nejše predpise o varnosti in redu na javnem letališču. 

^ 146. člen 
Prepovedano je graditi gradbene objekte in pos- 

tavljati Instalacije ali ovire: 150 metrov od osi steze, 
na kateri pristajajo ali g katere vzletajo zrakoplovi s 
Instrumenti, oziroma 75 metrov od osi steze, na kateri 

pristajajo zrakoplovi po zunanji vidljivosti, in 3.000 
metrov od roba v smeri steze za vzletanje in prista- 
janje, ter 130 metrov od meje zemljišča, na katerem 
stoji tehnično sredstvo ali priprava, namenjena za vod- 
stvo zrakoplovov in za kontrolo zračne plovbe. 

Prepovedano je obdelovati zemljišče, če se s tem 
rahlja stabilnost tal okrog stez za vzletanje in pris- 
tajanje ter drugih stez na letališčih, na razdalji 20 
metrov od roba stez za vzletanje in oristajanje oziroma 
15 metrov od stez za rulanje in ploščadi ter priprav za 
vodstvo zrakoplovov. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se smejo le- 
tališki objekti po poprejšnjem soglasju Zvezne uprave 
za ci.v}'.no zračno plovbo graditi tudi bližje od "meje zemljišča, na katerem stoji tehnično sredstvo ali pri- 
prava. 

147. člen 
Za zgraditev objektov na večjih oddaljenostih od 

osi letališke steze za vzletanje in pristajanje oziroma 
od^meje zemljišča, ki je namenjeno za zgraditev leta- 
lišča, ali od kraja, na katerem stoji tehnično sredstvo 
ali priprava, namenjena za vodstvo zrakoplovov ali za 
kontrolo zračne plovbe, kot so označene v 146. členu 
tega zakona, je potrebno soglasje Zvezne uprave za 
civilno zračno plovbo, in sicer: 

1) za zgraditev gradbenih objektov. Instalacij In 
drugih ovir, ki segajo v višino nad 5 metrov — na ra- 
zdalji do 5 km, računano od roba v smeri steze za 
vzletanje in pristajanje; 

2) za zgraditev gradbenih objektov, instalacij in 
drugih visokih objektov, ki segajo v višino nad 15 
metrov na razdalji do 15 km, računano od roba v 
smeri steze za vzletanje In pristajanje; 

3) za zgraditev vseh objektov, ki so namenjeni za 
pridobivanje in prenos električne ali jedrske energije 
aH pa za radijske instalacije ali instalacije za jedrsko 
energijo — v polmeru 15 km od osi steze za vzletanje 
In pristajanje oziroma 5 km od kraja, kjer stoji radij- 
ska navigacijska priprava. 

Ko daje Zvezna uprava za civilno zračno plovbo 
soglasje, mora upoštevati razred in kategorijo letali- 
šča, ki naj se v njegovi bližini postavi objekt, ter vrsto, 
namen, lokacijo In višino objekta. 

148. člen 
Vsi objekti Iz 147. člena tega zakona ter visoki 

objekti (visoke stavbe, tovarniški dimniki, antenski 
stebri, daljnovodi, ipd.), čez katere vodijo zračne poti 
In bi zaradi svoje višine lahko postali nevarni za zrač- 
no plovbo, morajo biti zaznamovani z orientacijskimi 
znamenji. 

Orientacijska znamenja Iz prvega odstavka tega 
člena je treba vzdrževati v brezhibnem stanju. 

149. člen 
Orientacijska znamenja na objektih Iz 148. člena 

tega zakona morajo postavljati In vzdrževati: 
1) organizacija združenega dela, druga organizacija 

ali skupnost, družbeno-politična skupnost ali državni 
organ, ki ima pravico uporabe oziroma občan-lastnik 
objekta — če je objekt zgrajen po zgraditvi letališča; 

2) organizacija združenega dela, druga organizacija 
ali skupnost, družbeno-politična skupnost ali državni 
organ, ki gradi letališče — če na kraju, kjer se gradi 
letališče, že stojijo objekti Iz 147. člena tega zakona; 

3) Zvezna uprava za civilno zračno plovbo— če 
določi novo zračno pot nad objekti iz 148. člena tega 
zakona. 
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IV. REGISTRACIJA ZRAKOPLOVOV 

150. člen 

Jugoslovanski zrakoplovi, katerih imetniki pravice 
uporabe so organizacije združenega dela, druge orga- 
nizacije in skupnosti, družbeno-politične skupnosti, 
državni organi in občani-lastniki zrakoplovov, morajo 
biti vpisani v register civilnih zrakoplovov. 

Ce je zrakoplov iz prvega odstavka lega člena že 
v tujini vpisan v register zrakoplovov, se sme vpisati 
v jugoslovanski register le proti predložitvi4 dokaza, 
da je, izbrisan iz tujega registra. 

151. člen 
Tuj zrakoplov, ki ga vzame organizacija, organ ali 

oseba iz prvega odstavka 150. člena tega zakona v za- 
kup za zračno plovbo najmanj za šest mesecev se 
vpiše v jugoslovanski register zrakoplovov s pogojem, 
da je zakup vpisan v register zrakoplovov v državi, v 
kateri je zrakoplov registriran, ker predpisi te države 
predvidevajo vpisovanje zakupa v register, in da je 
dal privolitev za vpis zrakoplova v jugoslovanski re- 
gister tuji imetnik pravice uporabe oziroma tuji last- 
nik zrakoplova. 

Za zrakoplov iz prvega odstavka tega člena, ki je 
Vzet v zakup za manj kot šest mesecev, veljajo določ- 
be tega zakona, ki se nanašajo na jugoslovanske zra- 
koplove, s pogojem, da se dobi za to soglasje Zvezne 
uprave za civilno zračno plovbo. 

Jugoslovanski zrakoplov, dan v zakup v tujino za 
zračno plovbo najmanj za šest mesecev, se sme na za- 
htevo imetnika pravice uporabe ali lastnika vpisati v 
tuji register zrakoplovov, ker to predvidevajo predpisi 
zadevne države, s pristavkom, da se v jugoslovanskem 
registru vodi kot zrakoplov, ki je dan v zakup v tu- 
jino. 

152. člen 
Zrakoplovi v gradnji še lahko vpisujejo v register 

zrakoplovov v gradnji, če to zahteva zainteresirana or- 
ganizacija združenega dela, druga organizacija in skup- 
nost, družbeno-politična skupnost, državni organ ali 
občan-lastnik zrakoplova. 

153. člen 

Z vpisom v register zrakoplovov pride zrakoplov 
v sestavo civilnega zrakoplovstva Jugoslavije in pri- 
dobi pravico ter dolžnost nositi znamenje jugoslovan- 
ske državne pripadnosti in označbe registracije. 

Poleg označb registracije ima zrakoplov lahko tudi 
označbe imetnika pravice uporabe ali lastnika, označ- 
be službe, ki jo opravlja, in svoje ime. 

Zrakoplovi organov za notranje zadeve in carin- 
skih organov morajo imeti označbe službe, ki jo op- 
ravljajo. 

154. člen 
Tuji zrakoplov mora imeti označbe po predpisih 

države, v kateri je registriran, ali označbe, ki jih do- 
ločajo mednarodni sporazumi. 

155. člen 
Register zrakoplovov je javna knjiga,. 
V register zrakoplovov se vpisujejo; podatki o is- 

tovetnosti zrakoplova, imetnik pravice uporabe ali 
lastnik, matično letališče, njegov namen in druge nje- 

gove lastnosti, zakup, hipoteka, predkupna pravica in 
druge stvarne pravice, ki jih je mogoče pridobiti na 
zrakoplovu. 

Stvarne pravice iz drugega odstavka tega člena se 
pridobivajo, prenašajo, omejujejo in prenehajo z vpi- 
som v register zrakoplovov. 

Register zrakoplovov vodi Zvezna uprava za civil- 
no zračno plovbo. 

156. člen 
Register zrakoplovov ima glavno knjigo in zbirko 

listin. 
Glavna knjiga je sestavljena iz vložkov. Vsak zra- 

koplov se vpiše v poseben vložek. 

157. člen 
Vložek ima opisni, lastninski in bremenski list. 
V opisni list se vpisujejo: vrsta in tip zrakoplova; 

označba ali ime; namen^ matično letališče; znak raz- 
ločevanja po mednarodni klasifikaciji, če je za zrako- 
plov obvezen; dolžina, višina in širina zrakoplova (no- 
silne površine); vrsta in število motorjev; tovarniška 
številka in moč ali potisk vsakega motorja; maksimal- 
na teža, nosilnost pogonskega goriva in uporabna no- 
silnost zrakoplova; število potnikov, ki jih zrakoplov 
sme sprejeti; srednja hitrost letenja; poraba pogon- 
skega goriva na uro; maksimalno območje letenja; dol- 
žina steze, ki je potrebna za pristajanje oziroma vzle- 
tanje; kraj in leto zgraditve; ime oziroma osebno ime 
proizvajalca; najmanjše število posadke; datum vpisa 
in datum izdaje listin, ki so pomembne za lastnost in 
namen zrakoplova. 

V lastninski list se vpisujejo; ime in sedež imet- 
nika pravice uporabe zrakoplova, ime in sedež oziroma 
osebno ime in stalno prebivališče lastnika zrakoplova 
ter omejitve lastnika glede prostega razpolaganja z 
zrakoplovom. 

V bremenski list se vpisujejo: stvarne pravice, ki 
obremenjujejo zrakoplov, pravice, pridobljene na teh 
stvarnih pravicah, in druge omejitve glede prostega 
razpolaganja z zrakoplovom. 

158. člen 
Zbirka listin se vodi za vsak vložek posebej. 
V zbirki listin se hranijo listine, na podlagi kate- 

rih je bil zrakoplov vpisan v register, vloge strank, 
odločbe organov, ki se nanašajo na vpis, vročilnice in 
vse druge listine, ki se nanašajo na ta vložek. 

159. člen 
Vpis zrakoplova v opisni list registra zrakoplovov 

se opravi na pismeno prijavo lastnika pravice uporabe 
ali lastnika zrakoplova. 

Prijavo je treba vložiti v 15 dneh od dneva, ko je 
zrakoplov prevzet. 

Prijavi za vpis mora imetnik pravice uporabe ozi- 
roma lastnik zrakoplova priložiti; 

1) tehnično dokumentacijo o zrakoplovu; 
2) spričevalo o zgraditvi zrakoplova ali drugo lis- 

tino, s katero je mogoče dokazati pravico uporabe ali 
lastninsko pravico; 

3) dokaz o registraciji organizacije združenega đela 
ali druge organizacije ali dovoljenje za ustanovitev :n 
delo druge pravne osebe, občan pa potrdilo o držav- 
ljanstvu. 



Četrtek, 14. junija 1973, URADNI LIST SFRJ Številka 33. — Stran 977. 

160. člen 
Zrakoplov iz 151. člena tega ^akona se vpiše v 

register na prijavo zakupnika. 
Prijavi za vpis zrakoplova v register mora zakup- 

nik priložiti; 
1) listino o zakupu; 
2) spričevalo o registraciji, ki mu ga je izdal pris- 

tojni organ države, v kateri je zrakoplov registriran; 
3) dokaz, da je zakup zrakoplova vpisan v register 

države, v kateri je zrakoplov registriran, ker se po 
predpisih te države zakup vpisuje v register, in dokaz, 
da se imetnik pravice uporabe ali lastnik zrakoplova 
strinja s tem, da se zrakoplov vpiše v jugoslovanski 
register, 

161. člen 
Zvezna uprava za civilno zračno plovbo mora v 

osmih dneh od dneva, ko prejme prijavo iz 159. ali 
160. člena tega zakona, izdati odločbo, s katero dovoli 
vpis zrakoplova v register, vpisati zrakoplov v register 
In izdati spričevalo o registraciji. 

Spričevalo o registraciji zrakoplova navaja vse 
podatke iz registra zrakoplovov. 

162. člen 
Imetnik pravice uporabe ali lastnik zrakoplova 

mora v 15 dneh prijaviti vsako spremembo podatkov, 
ki so vpisani v opisni list registra zrakoplovov, da se 
sprememba vpiše v register. 

K prijavi iz prvega odstavka tega člena Je treba 
priložiti tudi listino, s katero se dokazuje resničnost 
dejstva, ki naj se vpiše v register. 

Spremembe, vpisane v register zrakoplovov, se 
Vpisujejo tudi v spričevalo o registraciji. 

163. člen 
Vpisi v lastninski in bremenski list registra zrako- 

plovov se opravljajo po sodnih odločbah. 

164. člen 
Zrakoplov se izbriše iz registra: 
1) če je uničen ali če postane trajno neraben za 

zračno plovbo ali če se iz drugih vzrokov neha rabiti; 
2) če je prodan v tujino ali vpisan v tuj register 

zrakoplovov; 
3) če je pogrešan ali velja za pogrešanega; 
4) če imetnik pravice uporabe preneha z delom ali 

če lastnik zrakoplova neha biti jugoslovanski državljan. 
Zrakoplov velja za pogrešanega, če pretečejo trije 

meseci, odkar je bil sprejet zadnji glas o njem. 

165. člen 
Izbris zrakoplova iz registra mora pismeno zahte- 

vati imetnik pravice uporabe ali lastnik v 15 dneh od 
dneva, ko je nastal vzrok, zaradi katerega naj se zra- 
koplov izbriše iz registra. 

Zahtevi za izbris zrakoplova iz registra je treba 
priložiti tudi spričevalo o registraciji oziroma pismeno 
izjavo, da je zrakoplov uničen ali pogrešan, 

166. člen 
Dokler ne bodo izdani posebni predpisi, prihajajo 

za postopek upravnih organov in sodišč pri vpisu zra- 
koplovov v register smiselno v poštev določbe o pos- 
topku za vpis morskih ladij v ladijske vpisnike. 

V. NESREČE, ISKANJE IN REŠEVANJE 

167. člen 
Vsako nesrečo zrakoplova je treba vsestransko pre- 

iskati, da se ugotovi njen vzrok in ukrene, kanje tre- 
ba, da se odvrnejo in preprečijo nove nesreče. 

Z nesrečo zrakoplova je mišljena vsaka nezgoda v 
zračni plovbi od takrat, ko se začnejo ljudje vkrcavati 
na zrakoplov za vzlet, pa do takrat, ko se po končani 
zračni plovbi izkrcajo z zrakoplova, ki ima za posle- 
dico smrt ali telesno poškodbo člana posadke aH koga 
drugega ria zrakoplovu ali izven njega; uničenje zra- 
koplova, njegova okvara ali prisilno pristajanje ali pa 
poškodovanje premoženja na zemlji. 

168. člen 
Vsak kdor zve za nesrečo zrakoplova na ozemlju 

Jugoslavije, mora to takoj naznaniti službi za kontrolo 
letenja ali najbližji postaji milice. 

Služba oziroma organ iz prvega odstavka tega čle- 
na, ki dobi sporočilo o nesreči zrakoplova, mora ta- 
koj ukreniti, kar je treba, da se rešijo osebe, zrakoplov 
in stvari iz zrakoplova oziroma da se ohranijo sledovi 
nesreče. Ce je bil pri nesreči kdo poškodovan ali prišel 
ob življenje, mora služba oziroma organ iz prvega od- 
stavka tega člena obvestiti o tem najbližjo zdravstveno 
organizacijo združenega dela. 

Kadar gre za reševanje ljudi iz zrakoplova, ima 
služba oziroma organ iz prvega odstavka tega člena 
pravico ukazati imetniku pravice uporabe letališča ali 
imetniku pravice uporabe zrakoplova ali lastniku zra- 
koplova, da mu da na razpolago vsa potrebna sredstva 
In sodeluje pri reševanju (pomoči). 

Imetniki pravice uporabe iz tretjega odstavka tega 
člena imajo pravico dobiti povrnjene dejanske stroške, 
ki so jih imeli s tem, da so pomagali. Te stroške trpi 
imetnik pravice uporabe ali lastnik zrakoplova, katere- 
mu je bila pomoč dana. 

Ce se nesreča zgodi na letališču ali na območju 
letališča, obvesti služba oziroma organ iz prvega od- 
stavka tega člena takoj Imetnika pravice uporabe le- 
tališča; ta mora dati službi oziroma organu na razpo- 
lago potrebna sredstva in sodelovati pri reševanju o- 
seb, zrakoplova in stvari. Ce se nesreča zgodi na stezi 
za vzletanje in pristajanje ali na drugi stezi ali na le- 
tališki ploščadi, zrakoplova ni dovoljeno odstraniti, pre- 
den ni za to dobljeno soglasje komisije za preiskavo 
vzroka nesreče. Da bi bilo letališče usposobljeno za 
promet, je treba to soglasje dati, brž ko to okoliščine 
dovolijo. 

Ce se zgodi nesreča na morju, obvesti služba ozi- 
roma organ Iz prvega odstavka tega člena takoj naj- 
bližjo luško kapitanijo in ukrene skupaj z njo, kar je 
treba, da se rešijo osebe, zrakoplov In stvari iz zra- 
koplova. 

Služba oziroma organ iz prvega odstavka tega čle- 
na mora takoj, ko zve za nesrečo zrakoplova, po naj- 
hitrejši poti obvestiti o nesreči Zvezno upravo za ci- 
vilno zračno plovbo, če se je ponesrečil tuj zrakoplov, 
pa tudi Zvezni sekretariat za notranje zadeve. 

169. člen 
Zvezna uprava za civilno zračno plovbo mora takoj, 

ko zve za nesrečo zrakoplova, poslati na kraj nesreč« 
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komisijo za preiskavo vzroka in o tem obvestiti organ 
za notranje zadeve občine, v kateri se je nesreča zgo- 
dila, ter imetnika pravice uporabe ali lastnika zrako- 
plova. 

Ce gre za nesrečo, ki ima za posledico prisilen 
pristanek, neznatno okvaro zrakoplova ali poškodova- 
nje premoženja na zemlji, pošlje Zvezna uprava za 
civilno zračno plovbo na kraj nesreče strokovno osebo, 
ki opravi dejanje iž četrtega odstavka tega člena in 
poroča komisiji za preiskavo vzroka nesreče. 

Ce komisija spozna, da so v posameznem primeru 
podani elementi nesreče, katero je ona pristojna prei- 
skovati, prevzame sama nadaljnjo preiskavo nesreče. 

Komisija za preiskavo vzroka nesreče mora_ preis- 
kati vzroke nesreče ter posledice in druge okoliščine v 
zvezi z nesrečo zrakoplova. 

170. člen 
Vsako komisijo za preiskavo vzroka nesreče ses- 

tavljajo odvisno od vrste in značaja nesreče predsed- 
nik in potrebno število članov. 

Predsednike komisij imenuje direktor Zvezne up- 
rave za civilno zračno plovbo izmed zrakoplovnih 
strokovnjakov. 

Člane komisije določi predsednik komisije z liste 
strokovnjakov, ki jo določi direktor Zvezne uprave za 
civilno zračno plovbo. 

Soglasje k listi strokovnjakov iz tretjega odstavka 
tega člena da zvezni sekretar za promet in zveze. 

171. člen 
Pri preiskavi vzroka nesreče mora komisija za 

preiskavo vzroka nesreče oziroma strokovna oseba 
opraviti podroben pregled kraja nesreče in zrakoplova 
ali njegovih ostankov in zbrati podatke o načrtu leta, 
vremenskih razmerah ob vzletu in med poletom ter 
o delu službe za kontrolo letenja. 

Komisija oziroma strokovna oseba ima pravico 
zahtevati potrebna obvestila od očevidcev nesreče in 
drugih oseb, ki utegnejo dati o njej podatke, 

O svojem delu mora komisija oziroma strokovna 
oseba napraviti zapisnik. 

Pri delu komisije ima pravico biti navzoč predstav- 
nik imetnika pravice uporabe ali lastnik zrakoplova; 
če se je nesreča zgodila na letališču, pa tudi predstav- 
nik imetnika pravice uporabe letališča. 

Osebe iz četrtega odstavka tega člena lahko dajejo 
potrebna pojasnila, zahtevajo, da se posamezne okoli- 
ščine posebej preiščejo, in dajejo izjave v zapisnik iz 
tretjega odstavka tega člena. 

Ce so pri delu komisije navzoči organi za notranje 
zadeve oziroma preiskovalni sodnik ali javni tožilec, 
lahko zahtevajo potrebne razjasnitve in predlagajo, da 
se razjasnijo posamezne okoliščine. 

172. člen 
Ko konča svoje delo, mora komisija oziroma stro- 

kovna oseba sestaviti poročilo, ki mora navajati: po- 
datke o kraju in času nesreče, o zrakoplovu in načrtu 
leta. o članih posadke,- o potnikih in tovoru; opis ne- 
sreče in okoliščine, v katerih se je zgodila; mnenje o 
vzroku nesreče in njenih posledicah; kaj je komisija 
ukrenila in katere nadaljnje ukrepe predlaga glede 
varnosti zračne plovbe. 

Prepis poročila je treba poslati Zvezni upravi za 
civilno zračno plovbo,, pristojnemu javnemu tožilstvu 
In imetniku pravice uporabe oziroma lastniku zrako- 
plova; če se je nesreča zgodila na letališču, pa tudi 
imetniku pravice uporabe letališča. 

Prepisu poročila, ki ga pošljeipristojnemu javnemu 
tožilstvu, mora komisija oziroma strokovna oseba pri- 
ložiti tudi zapisnik o svojem delu (tretji odstavek 171. 
člena) ter skice in fotografije. 

173. člen 
Ce doleti nesreča tuj zrakoplov v Jugoslaviji ali 

doleti jugoslovanski zrakoplov nesreča, ki ima za po- 
sledico hude telesne poškodbe ali smrt več ljudi, mora 
komisija za preiskavo vzroka nesreče po končanem 
delu poslati prepis poročila tudi Zveznemu sekretari- 
atu za notranje zadeve. 

174. člen 
O nesreči tujega zrakoplova v Jugoslaviji mora 

Zvezna uprava za civilno zračno plovbo obvestiti dip- 
lomatsko ali konzularno predstavništvo države, ki ji ta 
zrakoplov pripada, in Organizacijo mednarodnega ci- 
vilnega zrakoplovstva. 

Na zahtevo diplomatskega ali konzularnega pred- 
stavništva tuje države, ki je njen zrakoplov pretrpel 
nesrečo, sme organ iz prvega odstavka tega člena v 
soglasju z Zveznim sekretariatom za notranje zadeve 
dovoliti, da so pri preiskavi vzroka nesreče kot opa- 
zovalci navzoči tudi predstavniki tuje države. 

Ko komisija za preiskavo vzroka nesreče konča 
delo, mora organ iz prvega odstavka tega člena poslati 
prepis njenega poročila diplomatskemu ali konzular- 
nemu predstavništvu države, kateri pripada ponesre- 
čeni zrakoplov. 

175. člen 
Preiskavo vzroka nesreče tujega vojaškega zrako- 

plova opravi komisija, ki jo imenuje zvezni sekretar za 
narodno obrambo, ob sodelovanju predstavnika Zvez- 
ne uprave za civilno zračno plovbo. Natančnejše do- 
ločbe o preiskavi vzroka nesreče bodo v posebnem 
predpisu, ki ga izda zvezni sekretar za narodno ob- 
rambo. 

176. člen 
Ce zrakoplov ob določenem času ne prispe na na- 

membno letališče ali ne upostavi predpisane zveze s 
službo za kontrolo letenja, se začne iskanje. 

Iskanje zrakoplova prevzame služba za kontrolo 
letenja skupaj z vojnim zrakoplovstvom in pristojnimi 
organi za notranje zadeve. 

Pri iskanju zrakoplova lahko Zvezna uprava za 
civilno zračno plovbo ukaže vsakemu imetniku pravice 
uporabe ali lastniku zrakoplova, da s svojim zrako- 
plovom pomaga pri iskanju. 

177. člen 
Služba za kontrolo letenja mora pomagati zrako- 

plovu, ki je v nevarnosti v zračnem prostoru Jugosla- 
vije. 

Zrakoplovu iz prvega odstavka tega člena morajo 
pomagati tudi posadke zrakoplovov, ki jih tak zrako- 
plov prosi za pomoč ali jih določi služba za kontrolo 
letenja. 

Zrakoplov iz prvega odstavka tega člena mora zra- 
koplovu, ki mu je pomagal, povrniti dejanske stroške, 
ki jih je ta pri tem imel. 
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VI. INŠPEKCIJA ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE 

178. člen 
Inšpekcijske naloge opravlja inšpekcija za varnost 

zračne plovbe Zvezne uprave za civilno zračno plovbo. 

179. člen 
Inšpekcijske naloge službe za varnost zračne plovbe 

opravljajo določeni inšpektorji za varnost zračne 
plovbe. 

Za določeno inšpekcijsko nalogo ali za opravljanje 
določene vrste inšpekcijskih nalog lahko določi Zvezna 
uprava za civilno zračno plovbo tudi druge svoje stro- 
kovne službe. 

Ce je potrebna za posamezno inšpekcijsko nalogo 
posebna strokovnost, ki je delavci Zvezne uprave za ci- 
vilno zračno plovbo nimajo, sme Zvezna uprava za 
civilno zračno plovbo pooblastiti zanjo določene stro- 
kovnjake. 

Osebe iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
imajo pri opravljanju inšpekcijskih nalog pravice in 
dolžnosti inšpektorjev za varnost zračne plovbe. 

180. člen 
Na delovna mesta inšpektorjev za varnost zračne 

plovbe se smejo postavljati samo osebe, ki imajo pred- 
pisano strokovno izobrazbo in izpolnjujejo druge dolo- 
čene pogoje. 

Inšpektorji za varnost zračne plovbe morajo imeti 
za opravljanje inšpekcijskih nalog posebno izkaznico. 

Inšpektorjem za varnost zračne plovbe izdaja iz- 
kaznice direktor Zvezne uprave za civilno zračno plov- 
bo; ta določi tudi obrazec izkaznice. 

181. člen 
Inšpekcija za varnost zračne plovbe obsega zlasti 

nadzorstvo: 
1) nad stanjem stez za vzletanje in pristajanje in 

drugih stez ter letališke ploščadi na letališčih; 
2) nad brezhibnostjo letaliških priprav, ki se upo- 

rabljajo za vzletanje in pristajanje zrakoplovov; 
3) nad brezhibnostjo priprav in naprav v letališ- 

kem poslopju, ki se uporabljajo za varnost zračne 
plovbe; 

4) nad brezhibnostjo električnih priprav za raz- 
svetljavo letališke ploščadi; 

5) nad stanjem^opreme protipožarne službe, službe 
prve pomoči in službe za sprejemanje in odpravo zra- 
koplovov, potnikov, prtljage in blaga na javnem leta- 
lišču; 

6) nad kakovostjo goriva in maziva ter brezhib- 
nosti o_ priprav in opreme, ki se uporabljajo za preskr- 
bovanje zrakoplovov z gorivom in mazivom, in nad 
osebjem te službe glede strokovne izobrazbe; 

7) nad zrakoplovi glede njihovega pravilnega vzdr- 
ževanja in sposobnosti za varno zračno plovbo; 

8) nad zrakoplovnim osebjem glede strokovne Izo- 
brazbe in drugih pogojev, predpisanih za posamezna 
delovna mesta, in glede načina opravljanja določenega 
dela; 

9) nad vzdrževanjem prog in spoštovanjem reda 
letenja v javnem prevozu v linijskem zračnem pro- 
metu; 

10) nad postavljanjem, brezhibnostjo in vzdrževa- 
njem orientacijskih znamenj na objektih na območju 
letališča in na objektih, čez katere vodijo zračne poti; 

_ 11) nad organiziranjem kontrole opravljanja nalog 
ki so pomembne za varnost zračne plovbe, in nad za- 
gotovljenostjo njenega trajnega opravljanja. 

182. člen 
Pri opravijanju inšpekcije za varnost zračne plovbe 

ima inšpektor za varnost zračne plovbe pravico in 
dolžnost: 

1) pregledovati steze za vzletanje in pristajanje in 
druge steze, letališke ploščadi, svetlobne priprave, zna— 
menja za zaznamovanje in druge letališke priprave, ki 
se uporabljajo za vzletanje in pristajanje zrakoplovov; 

2) pregledovati, ali ima organizacija, ki na javnem 
letališču sprejema in odpravlja zrakoplove, potnike, 
prtljago in blago, za to dejavnost predpisano opremo in 
ali to dejavnost pravilno opravlja; 

3) pregledovati gorivo in mazivo ter priprave, na- 
prave in opremo, ki se uporabljajo za preskrbovanje 
zrakoplovov; 

4) pregledovati, ali ima zrakoplov predpisane listi- 
ne in knjige in ali ni morda listinam iztekla veljavnost, 
ali se stanje zrakoplova, njegovih priprav, instrumen- 
tov in opreme ujema s stanjem, ki je navedeno v lis- 
tinah in knjigah, in ali se zrakoplov uporablja v njegov 
namen; 

5) pregledovati listino o obremenitvi zrakoplova in 
se prepričati, ali se obremenitev zrakoplova ujema s 
podatki v listini; ч 

6) pregledovati dovoljenja članov posadke in dru- 
gega zrakoplovnega osebja in ugotavljati, ali imajo 
dovoljenje za delo, ki ga opravljajo; 

7) zahtevati in preizkušati strokovnost članov po- 
sadke zrakoplova, če utemeljeno dvomi, ali je član po- 
sadke sposoben opravljati na zrakoplovu strokovno 
delo, za katero je dobil dovoljenje; 

8) preverjati, ali posadka zrakoplova spoštuje pred- 
pise o trajanju delovnega časa, časa letenja in številu 
vzletov in pristankov med delovnim časom; 

9) pregledovati, ali tovarne in delavnice za grad- 
njo, predelavo in popravilo zrakoplovov^ padal in op- 
reme izpolnjujejo predpisane pogoje; 

10) pregledovati, ali so objekti pravilno zaznamo- 
vani z orientacijskimi znamenji m ali se orientacijska 
znamenja prav vzdržujejo; 

11) zasliševati odgovorne osebe in priče; 
12) po potrebi predlagati pritegnitev strokovne 

ustanove in posameznih strokovnjakov. 
Inšpektor za varnost zračne plovbe mora o urad- 

nih dejanjih, ki vh opravi pri inšpekciji, napraviti za- 
pisnik. 

183. člen 
Inšpektor za varnost zračne plovbe mora preglede 

iz 5. in 6. točke prvega odstavka 182. člena tega zakona 
opravljati na javnem letališču sistematično v določe- 
nih časovnih presledkih. 

Kadar opravlja pregled iz 4., 5., 6. in 8. točke pr- 
vega odstavka 182. člena tega zakona, mora inšpektor 
za varnost zračne plovbe o svoji navzočnosti obvestiti 
kapitana zrakoplova, kadar opravlja pregled iz 1., 2., 
3. in 10. točke prvega odstavka omenjenega člena pa 
Imetnika pravice uporabe letališča. 

V drugih primerih iz 182. člena mora inšpektor 
obvestiti o svoji navzočnosti imetnika pravice uporabe 
zrakoplova oziroma občana — lastnika zrakoplova. 

184. člen 
Inšpektor za varnost zračne plovbe in druge poob- 

laščene osebe, ki opravljajo inšpekcijo za varnost zrač- 
ne plovbe, morajo ohraniti kot uradno tajnost vse po- j 
datke, za katere zvedo pri inšpekciji. 
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185. člen 

Ce ugotovi inšpektor za varnost zračne plovbe pri 
Inšpekciji nepravilnost, ki vpliva na varno rabo zra- 
koplova ali na varnost oseb na zrakoplovu, naloži ka- 
pitanu, da jo mora v določenem roku odpraviti. 

Ce nepravilnost ni v danem roku odpravljena ali 
če je take narave, da ogroža varno rabo zrakoplova 
ali varnost oseb na njem, prepove inšpektor za varnost 
zračne plovbe zrakoplovu nadaljnje letenje in mu vza- 
me spričevalo o sposobnosti za plovbo. 

186. člen 
Ce inšpektor za varnost zračne plovbe pri inšpek- 

ciji ugotovi, da kdo iz sestava zrakoplovnega osebja 
nima veljavnega dovoljenja za opravljanje določenega 
dela ali da zaradi bolezni ali iz kakšnega drugega vzro- 
ka tega dela ne more opravljati ali pa da ne izpolnjuje 
pogojev, ki so predpisani za določeno delo, mu prepove 
opravljati tako delo in vzame dovoljenje zanj. 

187. člen 
Ce inšpektor za varnost zračne plovbe ugotovi, da 

so steze za vzletanje in pristajanje in druge steze, le- 
tališka ploščad ter priprave in naprave za vzletanje 
in pristajanje zrakoplovov ali oprema za sprejemanje 
in odpravljanje zrakoplovov v takem stanju, da uteg- 
nejo ogroziti varnost zrakoplova in oseb na njem, od- 
redi, da je treba v danem roku opraviti potrebna dela 
ali ukreniti potrebno, da se odpravijo ugotovljene po- 
manjkljivosti. 

Ce dela ali ukrepi iz prvega odstavka tega člena 
niso izvršeni v danem roku, prepove inšpektor za var- 
nost zračne plovbe uporabo letališča za vzletanje in 
pristajanje vseh zrakoplovov ali samo zrakoplovov 
določene teže; prepoved traja, dokler omenjena dela 
oziroma ukrepi niso izvršeni, 

Ce inšpektor za varnost zračne plovbe ugotovi, da 
so steze, priprave, naprave, objekti ali oprema za 
sprejemanje ali odpravljanje zrakoplovov v takem 
stanju, da ogrožajo varno vzletanje in pristajanje zra- 
koplovov ali varnost oseb na zrakoplovu, prepove upo- 
rabo letališča za vzletanje in pristajanje zrakoplovov 
tudi brez poprejšnje odredbe za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti. 

Inšpektor za varnost zračne plovbe prepove upo- 
rabljati letališče za vzletanje in pristajanje vseh zra- 
koplovov ali samo posameznih vrst zrakoplovov, če 
gradbeni ali drugi objekti na letališču ali v njegovi 
bližini ogrožajo varno vzletanje in pristajanje. 

188. člen 
V primerih iz 185. in 187. člena tega zakona mora 

Inšpektor za varnost zračne plovbe takoj pismeno ob- 
vestiti imetnika pravice uporabe zrakoplova oziroma 
lastnika zrakoplova, letališča ali objekta, zaradi kate- 
rega je prepovedal uporabo letališča, kakšno stanje je 
ugotovil in kaj je ukrenil. 

189. člen 
Ce inšpektor za varnost plovbe pri inšpekciji spoz- 

na, da je bil storjen prekršek, gospodarski prestopek 

ali kaznivo dejanje, mora brez odlašanja predlagati 
uvedbo postopka o prekršku oziroma naznaniti gospo- 
darski prestopek ali kaznivo dejanje. 

Organ, ki dobi predlog za uvedbo postopka o pre- 
kršku oziroma ovadbo zaradi gospodarskega prestopka 
ali kaznivega dejanja, mora o izidu postopka obvestiti 
inšpektorja, ki je podal predlog oziroma ovadbo. 

190. člen 

Pri inšpekciji za varnost zračne plovbe izdaja in- 
špektor za varnost zračne plovbe odredbe in izreka 
prepovedi pismeno. 

191. člen 
Zoper odločbo inšpektorja za varnost zračne plovbe 

ter zoper odločbo osebe, ki je pooblaščena za opravlja- 
nje inšpekcijskih nalog (drugi in tretji odstavek 179. 
člena), je dovoljena pritožba na Zvezno upravo za ci- 
vilno zračno plovbo. 

Pritožba zoper odločbo inšpektorja za varnost zrač- 
ne plovbe in osebe, ki je pooblaščena za opravljanje 
inšpekcijskih nalog, ne odloži izvršitve odločbe. 

Izjemoma sme inšpektor za varnost zračne plovbe 
na obrazloženo zahtevo pritožnika odložiti izvršitev od- 
ločbe, če bi izvršitev prizadejala pritožniku škodo, ki 
bi se težko dala popraviti, odložitev pa ne ogroža var- 
nosti zračne plovbe. 

VII. ORGANI ZA POSTOPEK O PREKRŠKU 

- 192. člen 

Postopek o prekrških, ki pomenijo kršitev določb 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov 4 

ali pa kršitev predpisov, s katerimi se urejajo odnosi 
v zračnem prometu, na zračnih poteh, zrakoplovih in 
letališčih (zrakoplovni prekrški), in so storjeni z 
zrakoplovom ali jih stori naročnik, imetnik pravice 
uporabe oziroma lastnik ali kapitan zrakoplova 
ali pa kdo drug, ki je udeležen pri zračni plovbi 
ali pri pripravah zanjo, ali pa jih stori imetnik pra- 
vice uporabe letališča ali kdo, ki sprejema in odpravlja 
zrakoplove, potnike, prtljago in blago, vodi na prva 
stopnji komisija za prekrške na javnem letališču. 

193. člen 

Komisije za prekrške na javnih letališčih ustanovi 
Zvezna uprava za civilno zračno plovbo. 

Dvoje ali več javnih letališč ima lahko skupno ko- 
misijo za prekrške. 

Javno letališče, ki je odprto za mednarodni pro- 
met, mora imeti komisijo za prekrške. 

Zoper odločbo komisije za prekrške na javnem le- 
tališču je dovoljena pritožba na komisijo za prekrške 
pri Zvezni upravi za civilno zračno plovbo. 

194. člen 

Komisija za prekrške na javnem letališču in komi- 
sija za prekrške pri Zvezni upravi za civilno zračno 
plovbo ima predsednika in dva člana. 
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Predsednike komisij za prekrške na javnih leta- 
liščih in predsednika komisije za prekrške pri Zvezni 
upravi za civilno zračno plovbo ter njihove namestnike 
imenuje direktor Zvezne uprave za civilno zračno plov- 
bo izmed strokovnjakov tega organa. 

Člane komisije določa predsednik komisije za pre- 
krške z liste strokovnjakov za posamezne prekrške, ki 
jo določi direktor Zvezne uprave za civilno zračno 
plovbo izmed strokovnjakov izven te uprave, na pred- 
log drugih upravnih organov, organizacij združenega 
dela ali drugih organizacij s področja zračnega pro- 
meta. 

Za člane komisije za prekrške z liste strokovnja- 
kov za posamezne prekrške ne more biti določena 
oseba, ki je od tistega, zoper katerega se vodi po- 
stopek o prekršku, kakorkoli odvisna. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

195. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se 

kaznuje za zrakoplovni prekršek imetnik pravice upo- 
rabe oziroma lastnik zrakoplova; 

1) če uporablja za zračno plovbo zrakoplov, ki nje- 
gova sposobnost za varno zračno plovbo ni ugotovljena 
ali o tem nima ustrezne listine (8. člen); 

2) če njegov zrakoplov vzleti ali pristane v javnem 
zračnem prometu v nasprotju s prvim, drugim, četrtim, 
petim in šestim odstavkom 10. člena tega zakona; 

3) če leti zrakoplov, ki se uporablja za javni zrač- 
ni promet, izven določenih zračnih poti (prvi in drugi 
odstavek 11. člena); 

4) če leti tuj zrakoplov v nasprotju s 16. členom 
tega zakona; 

5) če vpade tuj zrakoplov v jugoslovanski zračni 
prostor (prvi odstavek 17. člena); 

6) če leti zrakoplov nad določenimi območji, ki ve- 
ljajo za prepovedano cono, nad določenimi območji, ki 
so začasno prepovedana, ali pod določeno višino nad 
mesti, naseljenimi kraji in industrijskimi objekti, kjer 
je zračna plovba omejena s tem, da je določena višina, 
pod katero ni dovoljena (19. in 22. člen); 

7) če nosi tuj zrakoplov v zračnem prostoru Ju- 
goslavije aktivno nabito strelno, raketno ali bombar- 
dersko orožje (21. člen); 

8) če uporablja zrakoplov v kakšen drug, ne pa v 
njegov namen, naveden v spričevalu o sposobnosti za 
plovbo (drugi odstavek 42. člena); 

9) če opravlja zračno plovbo z zrakoplovom, к\; 
nima potrebne opreme (43. člen); 

10) če opravlja zračno plovbo z zrakoplovom, ki ga 
pred vzletom ni pripravila za zračno plovbo poobla- 
ščena strokovna oseba, ali če ni ta v knjigi zrako- 
plova s podpisom potrdila, da je zrakoplov sposoben 
za varno zračno plovbo (44. člen); 

11) če obremeni zrakoplov nad dovoljeno nosilnost 
(45. člen); 

12) če sprejme več ljudi, kot ima zrakoplov vde- 
lanih sedežev s priveznim pasom, razen kadar gre za 
otroke, stare do štirih let, s spremljevalcem, ali če ne 
poskrbi za potrebno število članov posadlje, ko se z 
zrakoplovom vozijo otroci, stari štiri do deset let brez 
spremljevalca, ali če vozi na zrakoplovu, ki onravlja 
zračni promet, potnike izven potniške kabine (46. člen); 

13) če na zrakoplovu med zračno plovbo nima do- 
ločenega števila in take sestave posadke, ki je potreb- 
na za varno zračno plovbo (80. člen); 

14) če vzame za člana posadke na zrakoplovu 
koga, ki nima dovoljenja za določeno delo ali mu je 
dovoljenje nehalo veljati ali koga, ki je pod vplivom 

alkohola, mamila ali drugega psihoaktivnega zdravila 
(tretji odstavek 80. člena in 81. člen); 

15) če se med zračno plovbo zrakoplov ne ravna 
po ukazih in navodilih službe za kontrolo letenja (109. 
člen); 

16) če pred poletom po zračni poti ne prijavi leta 
službi za kontrolo letenja ali če poleti, preden dobi 
soglasje (112. in 120. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje kapitan zrakoplova ali druga odgovorna oseba 
organizacije združenega dela, druge organizacije ali 
druge pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega od- 
stavka tega člena. 

196. člen 
Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se 

kaznuje za zrakoplovni prekršek proizvajalec zrako- 
plova ali imetnik pravice uporabe oziroma lastnik 
zrakoplova; 

1) če 30 dni pred začetkom obnove ali predelave 
zrakoplova ne obvesti o tem Zvezne uprave za civilno 
zračno plovbo (49. člen); 

2) če opravlja popravila zrakoplova, ki bistveno 
vplivajo na njegovo sposobnost za zračno plovbo, v 
nasprotju z drugim odstavkom 52. člena; 

3) če zrakoplova, ki je pretrpel nesrečo, pri kateri 
je bil poškodovan tako, da to lahko vpliva na njegovo 
sposobnost za plovbo, ne prijavi za izredni pregled 
(prvi odstavek 58. člena); 

4) če na zrakoplovu ni predpisanih listin in knjig 
(68. člen); 

5) če službi za kontrolo letenja in službi za spre- 
jemanje in odpravo zrakoplovov pred iztekom za vzlet 
določenega časa ne prijavi vsake zamude jugoslovan- 
skih zrakoplovov po dovoljenem redu letenja v rednem 
linijskem prometu, če je ta zamuda večja kot 30 mi- 
nut (134. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega 
dela ali druge organizacije ali druge pravne osebe, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

197. člen 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinarjev se 

kaznuje za zrakoplovni prekršek imetnik pravice upo- 
rabe oziroma lastnik zrakoplova: 

1) če ukaže ali dovoli zrakoplovu, ki ga je mogoče 
voditi brez posadke, ali zrakoplovu brez lastnega po- 
gona ali zrakoplovu, ki nima radijske zveze, da leti 
po zračnih poteh v nasprotju s prvim in drugim od- 
stavkom 12. člena tega zakona; 

2) če -postavi ali dovoli, da se postavi za člana 
posadke tuj državljan v nasprotju z 91. členom tega 
zakona; 

3) če uporablja za zračno plovbo zrakoplov, ki ni 
vpisan v register zrakoplovov ali nima znamenj dr- 
žavne pripadnosti in označbe registracije (150. in 153. 
člen). 

Z denarno kaznijo od 500 do 2.000 dinarjev se ka- 
znujeta kapitan zrakoplova in druga odgovorna oseba 
organizacije združenega dela, druge organizacije ali 
druge pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega od- 
stavka tega člena. 

198. člen 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinarjev se 

kaznuje za zrakoplovni prekršek imetnik pravice upo- 
rabe oziroma lastnik zrakoplova; 

1) če opravlja zračno plovbo za storitve drugim, 
registriranja je r> upravičen opravljati zračno plovbo 
samo za svoje potrebe (26. člen); 
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2) Ce najmanj 15 dni pred začetkom veljavnosti 
reda letenja ne določi in ne objavi cen ter drugih po- 
gojev za prevoz v javnem linijskem zračnem prometu 
(28. člen); 

3) če se ne drži reda letenja v javnem zračnem 
prometu (četrti odstavek 34. člena); 

4) če prevozi posmrtne ostanke v isti potniški 
kabini zrakoplova, v kateri se hkrati vozijo potniki, 
ali če prevozi bolnike ali pa vnetljive tekočine, pline 
ali druge nevarne snovi ali živali v nasprotju s pred- 
pisanimi pogoji (37. člen); 

5) če ne hrani knjige zrakoplova in motorjev ter 
potne knjige zrakoplova na zrakoplovu še določen čas, 
odkar sta bili izpolnjeni, ali če ne vpiše podatkov iz 
knjige zrakoplova po določenem roku v matično knjigo 
zrakoplova ali če na zahtevo pristojnega organa ne da 
na vpogled ali uporabo knjige zrakoplova ali če ne 
izroči potne knjige po predpisanem času pristojnemu 
organu (71. in 72. člen); 

6) če ne vloži v določenem roku prijave za vpis 
zrakoplova v register (drugi odstavek 159. člena); 

7) če ne prijavi v določenem roku spremembe, ki 
se nanaša na podatke, vpisane v register zrakoplovov, 
ali ne zahteva izbrisa zrakoplova iz registra, kadar 
nastane za to razlog (prvi odstavek 162. člena in 165. 
člen). 

Z denarno kaznijo od 500 do 2.000 dinarjev se kaz- 
nuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega 
dela, druge organizacije ali druge pravne osebe,- ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

199. člen 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinarjev se 

kaznuje za zrakoplovni prekršek organizacija združe- 
nega dela, druga organizacija ali druga pravna oseba, 
če ne zahteva od člana posadke po določeni bolezni ali 
po poškodbi ali kirurški intervenciji ali po pretrpljeni 
nesreči pred vkrcanjem na zrakoplov dovoljenja za 
delo (tretji odstavek 83. člena). 

Z denarno kaznijo do 1.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba" organizacije združenega dela, 
druge organizacije ali druge pravne osebe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo do 1.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek tudi član posadke zrakoplova, če potem, 
ko preboli določeno bolezen, ali po poškodbi ali kirur- 
ški intervenciji ali po pretrpljeni nesreči ne gre na 
izreden zdravniški pregled ali če je ob nastopu dela 
oziroma med delom pod vplivom alkohola, mamila ali 
drugega psihoaktivnega zdravila. 

200. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se 

k?.?!!ule za zrakoplovni prekršek organizacija združe- 
nega dela ali druga organizacija: 

1) če ne organizira v določenem roku kontrole nad 
delom, ki je pomembno za varnost zračne plovbe, ali 
če je ne opravlja nenehno (3. člen in prvi odstavek 
213. člena); 

2) če gradi zrakoplov v nasprotju z veljavnimi 
tehničnimi predpisi (prvi odstavek 47. člena); 

3) če ne obvesti 30 dni pred začetkom gradnje 
zrakoplova o tem Zvezne uprave za civilno zračno 
plovbo in ji ne predloži na vpogled konstrukcijskega 
načrta in specifikacije materiala (49. člen); 

4) če nadaljuje z gradnjo zrakoplova potem, ko jo 
je Zvezna uprava za civilno zračno plovbo ustavila 
(51. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega 

dela ali druge organizacije ali posameznik, ki dela 
zrakoplov, če stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

201. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se 

kaznuje za zrakoplovni prekršek imetnik pravice upo- 
rabe letališča; 

1) če ne obvesti v določenem roku Zvezne uprave 
za civilno zračno plovbo, da javno letališče zaradi del 
ali iz kakšnega drugega opravičenega vzroka ni upo- 
rabno za pristajanje ali vzletanie vseh ali pa samo 
določenih zrakoplovov v času, ko je odprto (četrti 
odstavek 113. člena); 

2) če gradi letališče ali ga rekonstruira brez dovo- 
ljenja ali v nasprotju s posebnimi tehničnimi predpisi 
(129. in 130. člen); 

3) če začne uporabljati letališče ali objekt, preden 
dobi odločbo, s katero mu je to dovoljeno (131. člen); 

4) če na letališču nima organizirane gasilske služ- 
be ali službe prve pomoči, če ni izpolnil tehničnih po- 
gojev za opravljanje teh služb ali če delavci, ki naj 
jih opravljajo, nimajo predpisane strokovne izobrazbe 
(134. člen); 

5) če steze za vzletanje in pristajanje in druge 
steze, ki je na letališču namenjena za premikanje zra- 
koplovov po tleh, ali vodnega letališča ne zaznamuje 
s predpisanimi znamenji (141. člen); 

6) če steze za vzletanje in pristajanje in druge 
steze, letališke ploščadi ter letaliških priprav, naprav, 
opreme in objektov ne vzdržuje na tak način in v 
takem stanju, da je zagotovljeno varno vzletanje, pri- 
stajanje in postanek zrakoplovov ter sprejemanje in 
odprava zrakoplovov, potnikov, prtljage in blaga (142. 
člen); 

7) če v mejah razpoložljivih zmogljivosti ne omo- 
goči zrakoplovu, ki ima pravico leteti v zračnem pro- 
stora Jugoslavije, uporabe stez za vzletanje in prista- 
janje, priprav, naprav in drugih objektov ustrezno 
njihovemu namenu in v skladu z veljavnimi predpisi, 
ali če ne izkorišča stez za vzletanje in pristajanje in 
drugih stez, ploščadi, priprav, naprav in drugih objek- 
tov na javnem letališču ustrezno njihovemu namenu in 
v skladu z veljavnimi predpisi (143. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega 
dela, druge organizacije ali druge pravne osebe, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

202. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se 

kaznuje za zrakoplovni prekršek imetnik pravice upo- 
rabe letališča, ki ne prijavi letališča za vpis v register 
ali ne prijavi spremembe glede namena, tehničnih 
lastnosti, razreda ali kategorije letališča ali pa glede 
časa, v katerem je letališče odprto, ali tega ne stori v 
določenem roku (četrti odstavek 113. člena ter 139. in 
140. člen). 

Z denarno kaznijo do 1.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela, 
druge organizacije ali druge pravne osebe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

203. člen 
Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se 

kaznuje za zrakoplovni prekršek organizacija združe- 
nega dela ali druga organizacija ali druga pravna 
oseba: 

1) če oskrbi zrakoplov z gorivom in mazivom, ki 
ni standardne kakovosti, ali če nima potrebnih objek- 
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tov, instalacij in opreme ali strokovnih delavcev — 
odvisno od prometa na javnem letališču (135. člen); 

2) če gradi gradbene objekte ali postavlja instala- 
cije ali ovire 150 metrov od osi steze, na kateri pris- 
tajajo ali s katere vzletajo zrakoplovi z instrumenti, 
oziroma 75 metrov od osi steze, na kateri pristajajo 
zrakoplovi po zunanji vidljivosti, in 3.000 metrov cd 
roba v smeri steze za vzletanje in pristajanje ter 130 
metrov od meje zemljišča, na katerem stoji tehnično. 
sredstvo ali priprava, namenjena za vodstvo zrakoplo- 
vov in za kontrolo zračne plovbe, ali če obdeluje zem- 
ljišče, in s tem rahlja stabilnost tal okrog stez za vzle- 
tanje in pristajanje in drugih stez na letališčih na 
razdalji 20 metrov od roba stez za vzletanje in pris- 
tajanje oziroma 15 metrov od stez za rulanje ter plo- 
ščadi in priprav za vodstvo zrakoplovov (prvi in drugi 
odstavek 146. člena); 

3) če na večjih razdaljah od osi stez za vzletanje 
in pristajanje letališča oziroma od meje zemljišča, ki 
je določeno za gradnjo letališča, ali od kraja, na ka- 
terem stoji tehnično sredstvo ali priprava, ki je na- 
menjena za vodstvo zrakoplovov ali za kontrolo zračne 
plovbe, kot so navedene v 146. členu tega zakona, gra- 
di kakšen objekt brez soglasja Zvezne uprave za ci- 
vilno zračno plovbo (147. člen); 

4) če objektov iz 147. člena tega zakona ter viso- 
kih objektov, čez katere vodijo zračne poti, ne zazna- 
muje z orientacijskimi znamenji ali če teh znamenj 
na vzdržuje v brezhibnem stanju (148. člen). 

Z denarno kaznijo od 500 do 3.000 dinarjev se ka- 
znuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega 
dela, druge organizacije ali druge pravne osebe ali po- 
sameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

204. člen 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 dinarjev se 
kaznuje za zrakoplovni prekršek organizacija združe- 
nega dela, druga organizacija ali druga pravna oseba, 
ki ima pravico uporabe letališča ali pravico uporabe 
zrakoplova, oziroma lastnik zrakoplova, če organu 
službe za kontrolo letenja ali organu za notranje za- 
deve ob nesreči zrakoplova ne da na razpolago sred- 
stev, ki so mu potrebna za reševanje, ali noče sodelo- 
vati pri reševanju (tretji odstavek 168. člena). 

Z denarno kaznijo od 500 do 10.000 dinarjev se 
kaznuj.e tudi odgovorna oseba organizacije združenega 
dela, druge organizacije ali druge pravne osebe, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

205. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se 

kaznuje za zrakoplovni prekršek imetnik pravice upo- 
rabe oziroma lastnik zrakoplova: 

1) če kljub ukazu Zvezne uprave za civilno zračno 
plovbo ne pomaga s svojim zrakoplovom pri iskanju 
(tretji odstavek 176. člena); 

2) če člani posadke njegovega zrakoplova v ne- 
varnosti ne pomagajo zrakoplovu, ki je prosil za po- 
moč, ali jo je odredila služba za kontrolo letenja (dru- 
gi odstavek 177. člena). 

Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba' organizacije združenega dela, 
druge organizacije ali druge pravne osebe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

206. člen 
Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se 

kaznuje za zrakoplovni prekršek organizacija združe- 
nega dela, druga organizacija ali druga pravna oseba: 

1) če ne izvrši ali ne izvrši v določenem roku, kar 
odredi inšpektor za varnost zračne plovbe; 

2) če inšpektorju za varnost zračne plovbe pre- 
preči, da ne more opraviti inšpekcijske naloge, ali mu 
noče dati potrebnih podatkov ali obvestil ali mu ne da 
pomoči v ljudeh in tehničnih sredstvih, kadar mu je 
taka pomoč potrebna za izvršitev inšpekcijske naloge. 

Z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela, 
druge organizacije ali druge pravne osebe kot tudi 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

207. člen 
Z de'narno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje 

za zrakoplovni prekršek kapitan zrakoplova: 
1) če se pri vzletanju, letenju ali pristajanju zra- 

koplova ne ravna po določenih pravilih letenja (9. 
člen); 

2) če prileti v zračni prostor Jugoslavije ali če 
odleti iz tega prostora izven, mejnega vhodno-izhod- 
nega koridorja ali brez predpisanega dovoljenja (13. 
in 14. člen); 

3) če ukaže ali dovoli, da se v nasprotju s 23. čle- 
nom tega zakona vrže iz letala kakšen predmet, tovor 
ali kemično sredstvo; 

4) če se pred vzletom zrakoplova ne prepriča, ali 
je zrakoplov sposoben za zračno plovbo, ali so na njem 
vse predpisane listine in knjige, ali so stvari, ki naj 
se prepeljejo z zrakoplovom, naložene in razporejene 
po obremenilni listi in ali so pravilno zložene in za- 
varovane, kot tudi, ali ni na zrakoplovu več potnikov 
kot je sedežev v potniški kabini (95. člen); 

5) če pred vzletom ali po pristanku zrakoplova ne 
ravna po 96. členu tega zakona; 

6) če v primeru rojstva ali smrti na zrakoplovu 
ali pogrešitve koga z zrakoplova med zračno plovbo 
ne ravna po 103. in 104. členu tega zakona; 

7) če pred prihodom v mejni vhodno-izhodni ko- 
ridor ne upostavi radijske zveze s pristojno službo za 
kontrolo letenja, na katere območju je vhodno-izhodni 
koridor (117. člen); 

8) če prileti z zrakoplovom, ki nima radijske pri- 
prave, v zračni prostor Jugoslavije v nasprotju s 118. 
členom tega zakona; 

9) če uporablja radijske priprave v nasprotju s 
119. členom tega zakona. 

208. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek član posadke, ki opravlja na zrakoplovu 
delo, za katero nima dovoljenja, ali mu je dovoljenje 
nehalo veljati (81. člen). 

209. člen 
Z denarno kaznijo od 100 do 1.000 dinarjev se kaz- 

nuje za zrakoplovni prekršek: 
1) kdor pri vkrcanju na zrakoplov ne izroči kapi- 

tanu orožja in streliva (prvi odstavek 38. člena); 
2) kdor se na zrakoplovu med zračno plovbo ne 

ravna po ukazih, ki jih izda kapitan zrakoplova za 
izvršitev varne zračne plovbe in ohranitev reda na 
zrakoplovu (drugi odstavek 97. člena) 

3) kdor nepoklicano ali proti predpisom hodi po 
stezi za vzletanje in pristajanje, po drugi stezi ali po 
letališki ploščadi (145. člen); 
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4) kdor ne naznani pristojnemu organu nesreče 
zrakoplova (prvi odstavek 168. člena); 

5) kdor kakorkoli drugače ogroža varnost zračne 
plovbe. 

210. člen 
Poleg kazni za prekršek i/, prvega odstavka 195. 

člena, drugega odstavka 197. člena, tretjega odstavka 
199. člena ter 207. in 208. člena tega zakona se sme 
izreči kapitanu in članu posadke tudi varstveni ukrep 
prepovedi opravljanja službe kapitana zrakoplova ali 
prepovedi opravljanja službe člana posadke. 

Prepoved iz prvega odstavka tega člena se izreka 
za čas do šestih mesecev. 

Tistemu, ki mu je izrečena ta prepoved, se vzame 
dovoljenje za opravljanje službe kapitana zrakoplova 
sli dovoljenje za opravljanje določenega strokovnega 
dela na zrakoplovu za toliko časa, dokler traja prepo- 
ved. 

Poleg kazni za prekršek iz 3. do 7. točke prvega 
odstavka 195. člena in iz 2. točke 207. člena tega za- 
kona se sme izreči kapitanu tujega zrakoplova tudi 
varstveni ukrep prepovedi letenja v zračnem prostoru 
Jugoslavije. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

211. člen 
Postopek o prekršku, ki se je začel do uveljavitve 

tega zakona, konča organ, ki ga je začel. 
Ce se na pritožbo odločba prve stopnje razveljavi, 

se zadeva odstopi komisiji za prekrške, pristojni po 
tem zakonu. 

212. člen 
^ Delavci, ki delajo na določenih delovnih mestih 

službe za varnost zračne plovbe Zvezne uprave za ci- 
vilno zračno plovbo, morajo nositi službeno obleko, 
dokler so v službi. 

Zvezni izvršni svet je pooblaščen, da izda natanč- 
nejše predpise o službeni obleki, da določi delovna 
mesta, na katerih je službena obleka obvezna, in de- 
narno povračilo za službeno obleko. 

213. člen 
Organizacije združenega dela iz 3. člena tega za- 

kona morajo v treh mesecih od dneva uveljavitve tega 
zakona organizirati kontrolo nad delom, ki je po- 
membno za varnost zračne plovbe. 

Člen 30 tega zakona se bo začel uporabljati, ko 
pretečeta dve leti, člen 136 tega zakona pa, ko preteče 
šest mesecev, računano od dneva, ko začne veljati ta 
zakon. 

214. člen 
Dokler ne bodo izdani natančnejši predpisi o us- 

klajevanju redov letenja iz drugega in tretjega od- 
stavka 33. člena tega zakona, in organizacije združe- 
nega dela ne dosežejo sporazuma o uskladitvi redov 
letenja, je Zvezni sekretariat za promet in zveze po- 
oblaščen, da izda začasen odlok o opravljanju prevoza 
na določeni relaciji, upoštevajoč pogoje, ki jih doftča 
31. člen tega zakona. 

215. člen 
Dinarska in devizna sredstva od pristojbin za pre- 

gled zrakoplovov, od pristojbin,za vodenje zrakoplovov 
in od pristojbin za preizkušanje strokovnosti zrako- 
plovnega osebja, se morajo uporabljati kot sredstva za 

posebne namene in se v proračunu federacije izkazu- 
jejo, posebej. 

Dohodki od pristojbin iz prvega odstavka tega 
člena se smejo uporabljati za modernizacijo službe za 
varnost zračne plovbe in za druge potrebe, da se ta 
varnost poveča. 

■ 216. člen 
Direktor Zvezne uprave za civilno zračno plovbo 

je pooblaščen, da izda natančnejše predpise: o opremi, 
s katero mora biti preskrbljen zrakoplov glede na svoj 
namen; o tehničnih ukrepih za gradnjo zrakoplovov in 
o nadzorstvu nad gradnjo; o predelavah in obnovi, na 
katere se nanašajo predpisi o gradnji zrakoplovov; o 
ugotavljanju sposobnosti zrakoplovov za plovbo; o ob- 
razcih in načinu vpisovanja zrakoplovov in letališč v 
register; o listinah in knjigah zrakoplovov in o tem, 
kako se vodijo; o znamenjih državne pripadnosti, oz- 
načbah registracije in drugih označbah zrakoplovov; o 
strokovni izobrazbi, zdravstvenih in drugih pogojih, ki 
jih mora izpolnjevati zrakoplovno osebje; o strokov- 
nih izpitih zrakoplovnega osebja in o tem, kako se 
preverja strokovnost posadke zrakoplovov; o tem, kako 
se zrakoplovnemu osebju izdajajo dovoljenja za delo 
in katera dela sme to osebje opravljati; o številu in 
sestavi članov posadke, ki je potrebna za varno zračno 
plovbo; o merilih za telesno in duševno zmožnost zra- 
koplovnega osebja ter o boleznih in poškodbah, po ka- 
terih je obvezen zdravniški pregled; o delovnem 
času, času letenja, številu vzletov in pristankov med 
delovnim časom in o dnevnem počitku članov posadke 
zrakoplova; o načinu upostavljanja in vzdrževanja ra- 
dijske zveze med zrakoplovom in službo za kontrolo lete- 
nja; o projektiranju, gradnji in rekonstrukciji letališč in 
o njihovi klasifikaciji; o zaznamovanju stez za vzletanje 
in pristajanje ter drugih stez na letališču in o postav- 
ljanju orientacijskih znamenj na objekte; o delu ga- 
silske službe in službe za prvo pomoč na letališču; o 
vzdrževanju letališč; o sestavi in delu komisije za pre- 
iskavo vzroka nesreče; o pravilih letenja in o meteo- 
roloških minimih in o postopkih za varno vzletanje in 
pristajanje zrakoplovov na posameznih letališčih; o 
metanju kemikalij iz zrakoplova pri obdelovanju 
zemljišč; o civilnem padalstvu; o vzletiščih; o tehnič- 
nih pogojih pri preskrbovanju z gorivom in mazivom; 
o tehničnih pogojih za delo tovarn in delavnic, ki 
gradijo, predelujejo in popravljajo zrakoplove, padala 
in opremo zrakoplovov; o popravilih in vzdrževanju 
zrakoplovov in o homologaciji zrakoplovov; o postopku 
pri iskanju in reševanju; o tehničnih pogojih za spre- 
jemanje in odpravljanje zrakoplovov in o tem, katera 
dela se štejejo s stališča varnosti zračne plovbe za 
sprejemanje in odpravljanje. 

Predpis o merilih za telesno in duševno zmožnost 
zrakoplovnega osebja ter o boleznih in poškodbah, po 
katerih je obvezen zdravniški pregled., o službi prve po- 
moči na letališču, predpis o delovnem času, času le- 
tenja, številu vzletov in pristankov med delovnim ča- 
som ter o dnevnem počitku članov posadke zrakoplova 
izda direktor Zvezne uprave za civilno zračno plovbo 
v sporazumu z zveznim sekretarjem za delo in so- 
cialno politiko; predpise o tehničnih in drugih pogojih 
za gradnjo in vzdrževanje objektov, ki zagotavljajo 
varno vzletanje, pristajanje in postanek zrakoplovov 
na javnem letališču, katera dela se štejejo po tem za- 
konu za sprejemanje in odpravljanje zrakoplovov, pot- 
nikov, prtljage in blaga na javnem letališču, o poseb- 
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nih tehničnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati pod- 
jetje, ki opravlja ta dela,, in o pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati strokovni kadri za opravljanje teh del, v 
sporazumu z zveznim sekretarjem za promet in zveze, 
predpis o postopku za iskanje in reševanje pa v spo- 
razumu z zveznim sekretarjem za narodno obrambo. 

217. člen 
Direktor Zvezne uprave za civilno zračno plovbo 

sme v ustreznih predpisih iz 216. člena tega zakona 
določili zrakoplovne prekrške za kršitve določb o tem, 
kako se vodijo listine in knjige zrakoplova, o zname- 
njih državne pripadnosti, o označbah registracije in 
drugih označbah zrakoplovov, o delovnem času, času 
letenja, številu vzletov in pristankov med delovnim 
časom in dnevnem počitku članov posadke zrakoplova, 
o civilnem padalstvu, o delu gasilske službe, službe za 
prvo pomoč in službe za preskrbo z gorivom in mazi- 
vom, o postopku za varno vzletanje in pristajanje zra- 
koplovov na posameznih letališčih in o postopku pri 
iskanju in reševanju, ter v mejah, kf jih določa zakon, 
predpisati za te prekrške denarne kazni. 

218. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati: 

zakon o zračni plovbi (»Uradni list SFRJ« št. 12/65) ter 
drugi odstavek 1. člena in 5., 6., 15., 17., 18., 21. in 24. 
člen zakona o izkoriščanju javnih letališč (»Uradni list 
SFRJ« št. 12/64). 

219. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

413. 

Na podlagi 4. točke pod 1) ustavnega amandmaja 
XXXVII izdajam 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O OSNOVAH VARNOSTI 
v Železniškem prometu 

Razglaša se zakon o osnovah varnosti v železniš- 
kem prometu, ki ga je sprejela Zvezna skupščina na 
seji Zbora narodov dne 8. junija 1973 in na seji Gos- 
podarskega zbora dne 7. junija 1973. 

PR št. 210. 
Beograd, 8. junija 1973 

Predsednik 
Zvezne skupščine; 

Mijalko Todorovič s. r. 

ZAKON 

O OSNOVAH VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM 
PROMETU 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. Člen 
Osnove varnosti, ki jih ureja ta zakon, se nanašajo 

na železniški promet, ki ga opravljajo železniške trans- 

portne organizacije združenega dela (v nadaljnjem be- 
sedilu; železniške transportne organizacije), združene 
v Skupnost jugoslovanskih železnic. 

2. člen 
Železniška transportna organizacija je odgovorna 

za varnost železniškega prometa. 
Skupnost jugoslovanskih železnic (v nadaljnjem 

besedilu; skupnost) je odgovorna za varnost železniš- 
kega prometa v okviru svojih nalog in pooblastil, ki se 
nanašajo na varnost železniškega prometa in jih dolo- 
čata zvezni zakon in samoupravni sporazum o zdru- 
ževanju transportnih organizacij v skupnost. 

3. člen 
Železniška transportna organizacija je dolžna or- 

ganizirati kontrolo in stalno kontrolirati varnost in 
rednost železniškega prometa. 

4. člen 
Promet vlakov mora biti organiziran in potekati 

po enotnem tehnološkem procesu. 

5. člen 
Da bi bili zagotovljeni pogoji za varen in neoviran 

železniški promet, ima železniška transportna organi- 
zacija pravico postavljati in vzdrževati na zemljiščih 
in objektih v družbeni lastnim in v lastnini občanov 
signalne varnostne in telekomunikacijske naprave. 

Ce naj bodo posamezni deli signalnih varnostnih 
in telekomunikacijskih naprav postavljeni izven že- 
lezniškega območja na zemljišču oziroma objektu v 
družbeni lastnini ali v lastnini občanov, uveljavlja že- 
lezniška transportna organizacija to pravico na način 
in ob pogojih, kot to določajo predpisi o razlastitvi. 

ii. Železniške proge in vozila 

1. Železniške proge 

6. člen 
Po obsegu prometa in pomenu, ki ga imajo za no- 

tranji in mednarodni promet, so lahko železniške pro- 
ge glavne -ali stranske. 

Železniške transportne organizacije razvrščajo že- 
lezniške proge po enotnih merilih na glavne in stran- 
ske. 

7. člen 
Z železniško progo so po tem zakonu mišljeni; 

spodnji in zgornji ustroj proge, objekti, telekomunika- 
cijske in signalne varnostne naprave, stabilne naprave 
za električno vleko ter druge progovne naprave, opre- 
ma proge, progovni pas in zračni prostor nad progo v 
višino 12 metrov nad zgornjim robom tirnice in po- 
slovne stavbe železnice ob progi z zemljiščem, ki je 
zanje namenjeno. 

8. člen 
Normalnotirne železniške proge morajo izpolnjeva- 

ti tele glavne pogoje; 
1) širina tira med notranjima robovoma tirničnih 

glav znaša 1.435 mm, s pristavkom, da širina tira v 
eksploataciji ne sme biti manjša kot 1.430 mm, na kri- 
vini pa ne večja kot 1.470 mm, vštevši tudi razširitev 
tira; 

2) polmer loka na odprti progi mora znašati naj- 
manj 300 metrov, na glavnem prevoznem tiru na po- 
stajah pa najmanj 500 metrov, niveleta zunanje tirnice 

Predsednik republike; 
Josip Вгог Tito s. r. 
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pa mora biti nadvišena odvisno od polmera loka in do- 
voljene hitrosti; 

3) merodajni nagib nivelete na odprti progi sme 
znašati največ 25%o; 

4) nagib nivelete na postaji sme znašati: če je po- 
staja v smeri, največ l,5%o, če je v krivini, pa največ 
2,5%o, odvisno od polmera loka; 

5) razdalja med tiri na postajah mora biti najmanj 
4,75 metrov, med tiri, med katerimi so peroni, pa naj- 
manj 6,00 metrov. 

Izjemoma srne biti razdalja med ranžirnimi in ga- 
ražnimi tiri manjša kot 4,75 metrov vendar ne manjša 
kot 4,5 metrov; 

6) na odprti progi mora biti razdalja med tiri na 
dvotirnih progah najmanj 4,00 metre; 

7) nosilnost proge na os mora dosegati: pri glavnih 
progah najmanj 20 ton, pri stranskih progah pa 
najmanj 16 ton. 

Ce se posamezni odseki obstoječih ozkotirnih prog 
rekonstruirajo v normalnotirne proge, sme znašati naj- 
manjši polmer loka na odprti progi, ne glede na 2. toč- 
ko prvega odstavka tega člena, manj kot 300 metrov, 
vendar ne manj kot 250 metrov. 

Ozkotirne železniške proge morajo izpolnjevati na- 
slednje glavne pogoje: 

1) širina tira med notranjimi robovi tirničnih glav 
znaša 760 mm; 

2) nosilnost prog mora biti najmanj 8 ton na os. 
Železniška proga mora izpolnjevati predpisane po- 

goje svetlega profila za odprto progo, za mostove, za 
predore in na postajah, odvisno od tega, ali je proga 
elektrificirana ali ne. 

9. člen 
Na prostoru med tiri ter ob skrajnih tirih na raz- 

dalji do 8 m, kjer teče proga skozi naseljen kraj, pa 
na razdalji do 6 m, računano od osi skrajnega tira 
(progovni pas), se smejo postavljati samo železniški 
objekti in naprave, s poprejšnjim soglasjem železniške 
transportne organizacije pa objekti in naprave drugih 
organizacij, ki so namenjene za nakladanje in razkla- 
danje blaga na železnici. 

Na 200 metrov širokem zemljiškem pasu ob želez- 
niški progi (varovalni pas), računano od osi skrajnih 
tirov, se smejo graditi gradbeni in drugI objekti in 
postavljati naprave, odvisno od njihove vrste in na- 
msmbe, samo na določeni oddaljenosti od proge in us- 
trezno pogojem, ki zagotavljajo varnost ljudi in pro- 
meta ter požarno varnost skladno z zakonom in pred- 
pisi, izdanimi na podlagi zakona. 

10. člen 
Železniška proga druge železnice ali industrijski tir 

smeta biti priključena na progo železniške transportne 
organizacije praviloma na postaji, izjemoma pa tudi 
na odprti progi, s pristavkom, da so izvedeni ukrepi 
za varnost prometa. 

Ce sta železniška proga druge železnice ali in- 
dustrijski tir priključena na glavno progo železniške 
transportne organizacije na odprti progi, mora biti od- 
cepna kretnica zasedena in zavarovana s signali, ki so 
od nje v takšni odvisnosti, da je vožnja s proge druge 
železnice ali z industrijskega tira možna le, če signali 
kažejo, da je nadaljnja vožnja na omenjenem delu 
proge prepovedana. 

Proga oziroma tir smeta biti priključena po prvem 
odstavku tega člena samo z dovoljenjem železniške 
transportne organizacije, na katere območju naj bi bila 
priključena. 

Način priključitve proge druge železnice in indus- 
trijskega tira in prometno-tehnične pogoje za priklju- 
čitev, ter ukrepe za zagotovitev varnosti prometa, ki 
so potrebni v zvezi s priključitvijo, določajo železniške 
transportne organizacije. 

\ 
11. člen 

Medsebojno križanje normalnotirnih železniških 
prog in križanje normalnotirne železniške proge s ka- 
terokoli drugo progo (ozkotirno progo, progo industrij- 
ske ali druge železnice, progo cestne železnice ipd.) 
mora biti izven nivoja. 

12. člen 
Most za železniško progo in cesto sme biti zgrajen 

na istih stebrih, pogoj pa je, da imata proga in cesta 
vsaka svojo konstrukcijo. Zgrajen sme biti tudi s skup- 
no konstrukcijo, s pogojem, da sta železniški tir in 
cestno vozišče popolnoma ločena. 

13. člen 
Razdalja med progo in cesto mora biti tolikšna, da 

je mednju mogoče postaviti vse naprave, ki so potreb- 
ne za opravljanje prometa na progi in cesti, vendar 
najmanj 8 m, računano od osi najbližjega tira do naj- 
bližje točke zgornjega ustroja ceste. 

Na hribovitih in težkih terenih, v soteskah in dru- 
gih podobnih primerih konfiguracije terena sme biti 
razdalja med železniško progo in cesto, ki ni avtomo- 
bilska cesta, tudi manjša kot 8 m; pogoj pa je, da se 
njuna svetla profila ne smeta dotikati in da je mednju 
mogoče postaviti signalne varnostne naprave, teleko- 
munikacijske naprave, kontaktno omrežje in druge 
naprave, ki so nujne za varen potek prometa ter da 
se pazi na to, da je proga vsaj en meter nad niveleto 
ceste. 

Železniška transportna organizacija in ustrezna or- 
ganizacija, ki skrbi za cesto, določita oddaljenost med 
železniško progo in cesto v primerih iz drugega odstav- 
ka tega člena. 

14. člen 
Železniške proge morajo biti opremljene s teleko- 

munikacijskim omrežjem in napravami, ki tvorijo v 
funkcionalnem pogledu enotno celoto in zagotavljajo 
varen in reden železniški promet. 

Obseg in vrsto telekomunikacijskih zvez in naprav 
odvisno od kategorije proge določajo sporazumno želez- 
niške transportne organizacije. 

15. člen 
Železniške proge morajo biti opremljene s signal- 

nimi varnostnimi napravami, ki so potrebne za varen 
in reden promet, odvisno od predvidene hitrosti vlakov, 
obsega prometa, sistema vleke in tehnološkega procesa 
prometa. 

Odvisno od maksimalne dovoljene hitrosti vlakov 
morajo biti železniške proge opremljene s signalnimi 
varnostnimi napravami takole: 

1) za hitrost vlaka čez kretniško območje nad 50 
km na uro morajo biti službena mesta opremljena z 
uvoznimi signali in predsignali, ki so od kretnic na 
vozni poti v takšni tehnično pogojeni odvisnosti, da 
signalizirajo, ali je vožnjo dovoljeno nadaljevati z red- 
no ali z zmanjšano hitrostjo; 

2) za hitrost vlaka nad 100 km na uro morajo biti 
postaje opremljene z uvoznimi signali in predsignali 
ter z izvoznimi signali, ki so od vozne poti v takšni 
tehnično pogojeni odvisnosti, da se lahko postavijo V 
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lego, ki dovoljuje nadaljnjo vožnjo samo po prej za- 
gotovljeni vozni poti; 

3) za hitrost vlaka nad 120 km na uro morajo biti 
izvozni signali dveh sosednih postaj na enotirnih pro- 
gah v takšni medsebojni tehnično pogojeni odvisnosti, 
da se lahko postavijo v lego, ki dovoljuje vožnjo 
samo, če je proga v smeri gibanja vlaka prosta do pr- 
vega uvoznega signala ali prvega prostorskega signala; 

4) za hitrost vlaka nad 120 km na uro morajo biti 
pred postajo naprave za avtomatično ustavitev vla- 
kov pred signalom, ki kaže, da je nadaljnja vožnja 
prepovedana, oziroma za avtomatično zmanjšanje hit- 
rosti od signala, ki kaže, da je nadaljnja vožnja dovo- 
ljena z zmanjšano hitrostjo. 

16. člen 
Za elektrifikacijo železniških prog se uporablja 

monofazni sistem 25 KV 50 Hz; za dopolnitev obstoje- 
čih elektrificiranih prog pa tudi sistem istosmernega 
toka 3000 V. 

17. člen 
Na tistih mestih kontaktnega omrežja pod nape- 

tostjo ali njegovih napravah, kjer bi se lahko zgodilo, 
da bi prišli v nevarnost ljudje, je treba izvesti ustrez- 
ne varstvene ukrepe. 

Na signalnih varnostnih in telekomunikacijskih 
napravah ali na tistih delih konstrukcije, ki so v ne- 
posredni bližini kontaktnega omrežja, je treba izvesti 
ustrezne varstvene ukrepe za varnost pred škodljivi- 
mi električnimi vplivi ali pred povzročitvijo napetosti. 

18. člen 
Kontaktni vod nad cestnim prehodom mora biti na- 

peljan na tolikšni višini, da ostaja varnostna razdalja 
do svetlega profila ceste 4,50 metrov nad voziščem; z 
obeh strani cestnega prehoda pa morajo biti naj- 
manj 8 metrov od najbližje tirnice postavljene var- 
nostne ovire za omejitev višine cestnega vozila sku- 
paj s tovorom ter ustrezni znaki za opomin. 

19. člen 
Postaje in druga mesta, na katerih se ureja želez- 

niški promet, morajo imeti potrebne prostore, naprave 
In opremo, ki omogočajo varno in redno upravljanje 
prometa, naprave za razsvetljavo in druge potrebne 
naprave. 

Mesta na postaji, kjer se sprejemajo, spravljajo in 
odpravljajo potniki, prtljaga in pošiljke, morajo biti 
opremljena z ustreznimi pripravami, napravami in op- 
remo, ki so potrebni za varno in neovirano delo na ta- 
kih mestih. 

Na železniških postajah, kjer je število potnikov 
in vlakov večje, morajo biti dostopi do vlakov na- 
pravljeni tako, da potniki ne hodijo čez tire (podze- 
meljski dohodi, čelni peroni idr.). 

Ce postajališča na dvotirnih progah niso zavarova- 
na z železniškimi signali in ograjami med tiri, morajo 
imeti perone, ki morajo biti med seboj povezani s pre- 
hodi pod nivojem proge ali nad njim. 

20. člen 
Cevovodi, vodovodi, električne, telefonske in tele- 

grafske zračne linije in podzemni kabli ter druge po- 
dobne instalacije in naprave, namenjene za splošne 
potrebe, se smejo postavljati na železniško območje in 
križati z železniško progo oziroma napeljevati vzpo- 
redno z železniško progo na samem železniškem ob- 
močju in izven železniškega območja, če se z njihovim 

postavljanjem, napeljevanjem in uporabo ne ogroža 
varnost železniškega prometa in ne ovirata železniški 
promet in razvoj železnice. 

Instalacije in naprave iz prvega odstavka tega 
člena se smejo postaviti na železniškem območju samo 
s poprejšnjim soglasjem železniške transportne orga- 
nizacije. 

Z železniškim območjem je mišljeno po tem zako- 
nu zemljišče, na katerem so železniške proge, naprave 
in objekti, ki so neposredno namenjeni za železniški 
promet. 

2. Železniška vozila 

21. člen 
Železniška vozila morajo ustrezati tehničnim nor- 

mam in normativom, ki jih določa ta zakon, obveznim 
jugoslovanskim standardom, internim železniškim stan- 
dardom ter tehničnim predpisom in normativom, ki se 
nanašajo na železniška vozila in s katerimi se zago- 
tavljata tehnična in tehnološka enotnost železnice. 

Železniška vozila, namenjena za mednarodni želez- 
niški promet, morajo izpolnjevati tudi pogoje, ki jih 
določajo mednarodni sporazumi. 

22. člen 
Železniška vozila morajo ustrezati dovoljenemu 

profilu vozil in pogojem za proge, po katerih vozijo. 
Železniška vozila morajo biti-prirejena za avtoma,- 

tično in ročno zaviranje vlaka, ki delujeta neodvisno 
drugo od drugega. 

Potniški vozovi morajo biti opremljeni z zaviralno 
napravo za primer nevarnosti. 

Lokomotive in motorni vozovi za promet s hitro- 
stjo nad 120 km ria uro morajo imeti naprave za av- 
tomatično ustavitev pred signalom, ki kaže, da je 
nadaljnja vožnja prepovedana oziroma za avtomatič- 
no zmanjšanje hitrosti od signala, ki kaže, da je na- 
daljnja vožnja dovoljena z zmanjšano hitrostjo. 

Dieselske lokomotive, električne lokomotive in mo- 
torni vozovi morajo imeti naprave za avtomatično us- 
tavitev vozila v primeru nebudnosti ali onesposoblje- 
nosti voznika, če na vozilu ni pomočnika voznika. 

23. člen 
Potniški vozovi morajo biti prirejeni za varno pre- 

hajanje potnikov iz voza v voz na vlaku in imeti elek- 
trično razsvetljavo. 

24. člen 
Lokomotive in motorni vozovi morajo imeti napra- 

vo, ki daje zvočne signale, registriraj oči brzinomer, 
pribor za prvo medicinsko pomoč in aparat za hitro 
gašenje požara s kemičnimi sredstvi, ki ne prevajajo 
elektrine. 

25. člen 
Na delih železniških vozil, ki utegnejo priti pođ 

električno napetost in spraviti v nevarnost življenje 
ljudi, morajo biti izvedeni ustrezni varstveni ukrepi. 

26. člen 
Za pripravo lokomotive in motornega voza za var- 

no in neovirano sodelovanje v železniškem prometu, 
morajo obstojati potrebni objekti (depoji, kurilnice 
ipd.), naprave in priprave. 
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3. Druge določbe 

27. člen 
Železniške proge in železniška vozila se smejo iz- 

ročiti prometu šele, ko se s tehničnim pregledom ugo- 
tovi, da ustrezajo tehničnim normativom in tehničnim 
normam, ki jih morajo ta sredstva izpolnjevati glede 
varnosti prometa in tehnično-tehnološke enotnosti, in 
da so sposobna za varen in neoviran promet. 

Železniška vozila, ki se izročajo prometu, morajo 
ustrezati sprejetemu prototipu, ki je bil poprej preiz- 
kušen, pregledan in izročen prometu. 

Pregled železniških prog in železniških vozil iz pr- 
vega odstavka tega člena ter pregled in preizkus pro- 
totipa železniških vozil iz drugega odstavka tega člena 
se opravljata v skladu z zakonom in predpisi, izda- 
nimi na podlagi zakona. 

28. člen 
Železniške proge in železniška vozila se morajo 

vzdrževati v takem stanju, da je zagotovljen varen in 
neoviran železniški promet. 

Železniške proge in železniška vozila morajo biti 
redno kontrolirani ter od časa do časa pregledani po 
enotnih pravilih. 

29. člen 
Železniška transportna organizacija je dolžna vo- 

diti o železniških progah in železniških vozilih predpi- 
sane tehnične podatke, ki so pomembni za varnost že- 
lezniškega prometa. 

30. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na železniške 

postaje, veljajo tudi za železniška izogibališča m od- 
premišča. 

III. TEMELJNI POGOJI ZA VAREN ŽELEZNIŠKI 
PROMET 

31. člen 
Za promet vlakov mora biti naprej določen vozni 

red. 
Vozni red je obvezen za železniške transportne or- 

ganizacije; te so dolžne ukrepati, kar je treba, da 
se varno in neovirano izvršuje. 

32. člen 
Vlaki smejo voziti s hitrostjo, ki ustreza sposobno- 

sti prog, po katerih vozijo, sposobnosti v vlak uvršče- 
nih železniških vozil, načinu zaviranja in zavrti teži 
vlaka. 

33. člen 
Vlaki se zavirajo z avtomatičnimi zavorami. 
Vlaki se smejo zavirati tudi kako drugače, kadar se 

nenadoma pokvari naprava za avtomatično zaviranje, 
kadar se uvrstijo v vlak pokvarjeni vozovi, ki jih je 
treba prepeljati do določenega kraja, in v drugih po- 
sebnih primerih, ki terjajo, da se vlak zavira drugače. 

34. člen 
Sestava vlaka in razporeditev vozil v vlaku morata 

biti taki, da se vlak v resnici varno premika in učin- 
kovito zavira in da lahko varno vozi po določenem 
voznem redu. 

V vlak se sme uvrstiti vozilo, ki ustreza predpisa- 
nim tehničnim pogojem, ki je sposobno za promet, ki 

je v mejah predpisanega profila in ni prekoračilo do- 
voljenih vrednosti osnega pritiska in teže na dolžinski 
meter za proge, po katerih naj vozi. 

Ce vozilo skupaj s tovorom presega meje predpi- 
sanega nakladalnega profila ali največje vrednosti 
osnega pritiska in teže na dolžinski meter za proge, po 
katerih naj vozi, se sme uvrstiti v vlak samo, če se 
hkrati določi, da bo vlak vozil skladno s tehničnimi 
lastnostmi vozila, in storijo primerni ukrepi, ki jih do- 
ločajo prometna pravila. 

35. člen 
Vlak mora biti opremljen s priborom za prvo me- 

dicinsko pomoč in z aparati za hitro gašenje požara s 
kemičnimi sredstvi, ki ne prevajajo elektrine; ta opre- 
ma mora biti na lahko dostopnem mestu. 

Potniški vlak mora biti ponoči osvetljen. 

36. člen 
Pred začetkom in med izvajanjem vzdrževalnih del 

na železniških progah, morajo biti storjeni predpisani 
in drugi potrebni ukrepi za varnost prometa in var- 
nost delavcev, ki izvajajo taka dela. 

37. člen 
Pri železniškem prometu se morajo uporabljati do- 

ločeni železniški signali, s katerimi se zagotavlja varen 
in reden promet. 

Signali morajo biti taki, da se železniški delavci z 
njimi hitro in zanesljivo med seboj obveščajo in spo- 
razumevajo o prometu vlakov, pri premikanju, o dovo- 
litvi ali prepovedi vožnje čez določeno mesto, o stanju 
proge, o potrebnih omejitvah hitrosti idr. 

V osebno varnost železniških delavcev in drugih 
oseb se postavljajo posebni signali, ki so namenjeni za 
opomin. 

38. člen 
Sistem signalizacije mora ustrezati organizaciji in 

procesu dela v železniškem prometu in zadovoljevati 
zahteve, ki jih terja varnost prometa; po pomenu sig- 
nalov mora biti enoten. 

39. člen 
Vlak mora biti ponoči, pa tudi podnevi, kadar je 

vidljivost zmanjšana zaradi neugodnih vremenskih raz- 
mer, na čelni strani in na koncu označen s svetlobnimi 
signali določene barve in ustrezne moči, da so vidni z 
določene daljave. 

40. člen 
Signali imajo pomen obveznega ukaza ali opozo- 

rila in se morajo železniški delavci ter drugi, na katere 
se signali nanašajo, po njih ravnati. 

Ce je pomen signala nejasen, štejejo železniški 
delavci in drugi, na katere se signal nanaša, da ima tak 
signal tisti pomen, ki zagotavlja večjo varnost v pro- 
metu. 

41. člen 
Železniška transportna organizacija mora ukreniti, 

kar je potrebno, da se ob nesreči, nezgodi in drugih 
izrednih dogodkih v železniškem prometu rešijo ljudje 
in da pomoč. 

Železniška transportna orgahizacija je dolžna ugo- 
toviti vzroke železniške nesreče in okoliščine, v katerih 
se je nesreča zgodila. 
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Železniški delavci, ki neposredno sodelujejo v že- 
lezniškem prometu, so dolžni ob nesreči, nezgodi in 
drugih izrednih dogodkih sodelovati pri reševanju oseb 
in prvi pomoči, kakor tudi nemudoma o tem obvestiti 
železniško transportno organizacijo, če je bil kdo po- 
škodovan ali prišel ob življenje, pa tudi najbližjo 
zdravstveno organizacijo združenega dela. 

42. člen 
Ob elementarnih nezgodah, nesrečah in drugih iz- 

rednih dogodkihj ki povzročijo prekinitev železniškega 
prometa, mora železniška transportna organizacija 
ukreniti, kar je potrebno, da se promet v čim-krajšem 
roku upostavi. 

43. člen 
Organi, ki opravljajo ogled nezgode, nesreče ali 

drugih izrednih dogodkov v železniškem prometu, mo- 
rajo paziti, da z oglednimi dejanji ne ovirajo železni- 
škega prometa oziroma da ga ovirajo kolikor Je naj- 
manj mogoče. 

44. člen 
Železniške transportne organizacije so dolžne pred- 

pisati enotna pravila za urejanje železniškega prometa. 
Vrste signalov, njihov pomen, obliko, barvo in- naj- 
manjšo daljavo vidnosti in sličnosti, način postavljanja 
in uporabo signalov ter druga pravila za varen in re- 
den železniški promet. 

45. člen 

Železniški delavec mora spoštovati predpisana pra- 
vila za urejanje in opravljanje železniškega prometa, 
določbe o signalih in pravila o vzdrževanju železniških 
prog in železniških vozil. Nespoštovanje predpisanih 
pravil za urejanje in opravljanje železniškega prome- 
ta, določb o signalih in pravil o vzdrževanju železni- 

- ških prog in železniških vozil se šteje za prekršek 
motenja javnega reda in varnosti v železniškem pro- 
metu. 

Delavci na vodilnih delovnih mestih ali drugi, ki 
so odgovorni za varen in reden promet, delavci kon- 
trole varnosti železniškega prometa, ki so določeni v 
samoupravnem sporazumu o združevanju ali samou- 
pravnem sporazumu o medsebojnih razmerjih delav- 
cev v združenem delu, ter pooblaščeni delavci organov, 
ki jih določajo zakon in na podlagi zakona izdani 
predpisi, naznanjajo tiste, ki ne spoštujejo predpisa- 
nih pravil za urejanje in opravljanje železniškega pro- 
meta, določb o signalih in pravil o vzdrževanju želez- 
niških prog in železniških vozil, sodniku za prekrške. 

Odgovornost za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena ne izključuje odgovornosti zaradi kršitve de- 
lovne dolžnosti. 

46. člen 
Železniška transportna organizacija določi, zaradi 

katerih hujših kršitev predpisanih pravil za urejanje 
in opravljanje železniškega prometa, določb o signalih 
in pravil o vzdrževanju železniških prog in železniških 
vozil, mora delavcu prenehati lastnost delavca v zdru- 
ženem delu. 

Dokler postopek iz prvega odstavka tega člena ni 
končan, je treba delavca razporediti na delovno mesto, 
na katerem ne sodeluje neposredno v, železniškem pro- 
metu. Ce ga ni mogoče razporediti na takšno delovno 
mesto, ga je treba začasno odstraniti iz železniške tran- 
sportne organizacije. 

47. člen 
Delavci, ki na določenih delovnih mestih nepo- 

sredno sodelujejo v železniškem prometu, morajo iz- 
polnjevati posebne zdravstvene pogoje in biti strokovno 
usposobljeni za to delo. 

Zdravstvena sposobnost in strokovna usposoblje- 
nost delavcev, ki neposredno sodelujejo v železniškem 
prometu, se morata od časa do časa preverjati. 

Zdravstveno zmožnost delavcev je treba preveriti 
tudi po vsaki nesreči, hujši poškodbi, hudi in dolgo- 
trajni bolezni. 

Posebne zdravstvene pogoje in potrebno strokovno 
usposobljenost delavcev ter način, kako se ugotavljajo 
in preverjajo, predpišejo železniške transportne organi- 
zacije po enotnih merilih. 

48. člen 
Ce železniški delavec, ki neposredno sodeluje v že- 

lezniškem prometu, kaže, da ne izpolnjuje predpisanih 
zdravstvenih pogojev, ker nima telesnih in duševnih 
zmožnosti za delo na takem delovnem mestu, ali če je 
utemeljen sum, da je nagnjen k uživanju alkohola ali 
da uživa mamila ali druga psihoaktivna zdravila, ga 
je treba takoj napotiti na izreden pregled njegovega 
zdravstvenega stanja, zlasti pa njegovih telesnih in du- 
ševnih zmožnosti za delo na takem delovnem mesto. 

Dokler ni opravljen izredni pregled iz prvega od- 
stavka tega člena, se sme delavec po potrebi začasno 
razporediti na delovno mesto, na katerem neposredno 
ne sodeluje v železniškem prometu. 

49. člen 
Železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje v 

železniškem prometu, se ne sme dovoliti nadaljnje delo 
na takem delovnem mestu; 

1) če se ob preverjanju telesnih in duševnih zmo- 
žnosti ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev, ki so predpi- 
sani za delo na zadevnem delovnem mestu; 

2) če ob preverjanju strokovnosti ne pokaže stro- 
kovnosti za nadaljnje uspešno delo na zadevnem de- 
lovnem mestu; 4 

3) če se ugotovi, da je med delom nagnjen k uži- 
vanju alkohola ali psihoaktivnih zdravil ali da prihaja 
na delovno mesto pod njihovim vplivom; 

4) če se ugotovi, da uživa mamila. 
V primeru iz prvega odstavka tega člena je treba 

delavca razporediti za stalno ali za določen čas na de- 
lovno mesto, na katerem ne sodeluje v železniškem 
prometu, ali uporabiti zoper njega kakšen drug ukrep, 
ki ga določa samoupravni sporazum o medsebojnih 
razmerjih delavcev v združenem delu. 

50. člen 
Železniški delavec, ki neposredno sodeluje v žele-' 

zniškem prometu, ne sme med službo uživati alkohol- 
nih pijač ali psihoaktivnih zdravil in ne sme nastopiti 
dela, če ima v organizmu alkohol ali je pod vplivom 
psihoaktivnih zdravil. 

Železniški delavec, ki neposredno sodeluje v že- 
lezniškem prometu, ne sme opravljati dela na delov- 
nem mestu, Ce je toliko utrujen ali bolan ali je v takš- 
nem duševnem stanju, da ni zmožen pravilno oprav- 
ljati službe, ali če je pod vplivom alkohola ali psihoak- 
tivnih zdravil in utegne zaradi tega spraviti v nevar- 
nost promet, niti se sme takšnemu delavcu dovoliti, da 
bi opravljal delo na delovnem mestu, na katerem ne- 
posredno sodeluje v železniškem prometu. 
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Ce je železniški delavec, ki neposredno sodeluje v 
železniškem prometu, v stanju, kot je opisano v prvem 
in drugem odstavku tega člena, ga je treba začasno 
odstraniti z dela, dokler ne prenehajo posledice stanja, 
zaradi katerega je bil odstranjen z dela. 

51. člen 
Na velikih železniških postajah z velikim prome- 

tom in v velikih depojih je železniška transportna or- 
garancija dolžna preverjati telesne in duševne zmož- 
nosti določenih delavcev, ki neposredno sodelujejo v 
železniškem prometu, preden nastopijo delo. 

Železniška transportna organizacija določi, na ka- 
terih postajah in v katerih depojih iz prvega odstavka 
tega člena se opravlja zdravstveno preverjanje, kako se 
izvaja, ter delavce, ki so temu zavezani. 

52. člen 
Ce železniški delavec, ki neposredno sodeluje v 

železniškem prometu, zanemarja svojo dolžnost, jo 
opravlja površno ali dela nepravilnosti, ki vplivajo na 
varnost in rednost železniškega prometa, ga je treba 
za določen čas ali za stalno razporediti na delovno 
mesto, na katerem ne bo^neposredno sodeloval v že- 
lezniškem prometu, ali uporabiti zoper njega kakšen 
drug ukrep, ki ga določa samoupravni sporazum o 
medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu. 

Zoper železniškega delavca, ki na svojem delovnem 
mestu opravlja delo v zvezi z vodenjem prometa, ureja 
promet, disponira v prometu ali kontrolira delovni pro- 
ces v njem, se uporabi kakšen ukrep iz pr- 
vega odstavka tega člena tudi, če dovoli, da železniški 
delavec, ki mu je v delovnem procesu službeno podre- 
jen ali mu ima pravico dajati službene naloge ali pa 
ima nad njegovim delom pravico kontrole, zanemarja 
svojo dolžnost ali jo opravlja površno ali dela nepravil- 
nosti, ki vplivajo na varnost in rednost železniškega 
prometa, ali če izda odredbo, s katero je očitno ogro- 
žena ali bi bila lahko ogrožena varnost železniškega 
prometa. 

Železniška transportna organizacija določi, kako se 
izvajata in uporabljava prvi in drugi odstavek tega 
člena. 

53. člen 
Delavci na vodilnih delovnih mestih ali druge za 

varnost in rednost prometa odgovorne osebe, ki jih do- 
loča samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu, so dolžni nastopati s 
potrebnimi ukrepi iz drugega odstavka 46. člena, pr- 
vega odstavka 48. člena, 49. člena, drugega in tretjega 
odstavka 50. člena in prvega odstavka 52. člena tega 
zakona. 

Ce je delavec na vodilnem delovnem mestu ali 
druga odgovorna oseba iz prvega odstavka tega člena 
mnenja, da pristojni organ za varnost železniškega pro- 
meta ni storil potrebnega ukrepa iz drugega odstavka 
46. člena, drugega odstavka 48. člena, 49. člena in pr- 
vega odstavka 52. člena tega zakona, ga mora na to 
opozoriti. Ce omenjeni organ kljub temu ne stori pot- 
rebnega ukrepa, ima delavec na vodilnem delovnem 
mestu oziroma druga za varnost in rednost prometa 
odgovorna oseba pravico ugovarjati pri pristojnem or- 
ganu v železniški transportni organizaciji. 

• 54. člen 
Delo v izmenah na delovnih mestih, na katerih se 

neposredno sodeluje v železniškem prometu, mora biti 
usklajeno z organizacijo prometa, delovnim procesom 
v prometu, izvrševanjem voznega reda in določeno 
odvisno od drugih pogojev, ki vplivajo na telesno in 
duševno zmožnost delavcev, da med izmeno pravilno in 
v redu opravljajo delovne dolžnosti. 

Železniške transportne organizacije so dolžne do- 
ločiti enotna merila za urejanje dela v izmenah iz pr- 
vega odstavka tega člena. 

IV. POSEBNI UKREPI ZA VARNOST ŽELEZNI- 
ŠKEGA PROMETA IN ZA RED NA ŽELEZNICI 

55. člen 
Dostop na železniško območje in hoja po njem sta 

dovoljena samo na tistih krajih, ki so za to določeni. 
Kdor namerava v službenem svojstvu opraviti do- 

ločeno službeno opravilo na progi, v predoru, na mostu 
ali na kakšni drugi napravi ali objektu na progi ali 
železniški postaji, mora to naprej sporočiti železniški 
transportni organizaciji, ki opravlja promet na tisti 
progi, in se z njo sporazumeti glede časa in pogojev 
za tako opravilo. 

Drugi odstavek tega člena se ne nanaša na pri- 
padnike organa za notranje zadeve, kadar morajo v 
izrednih ali nujnih primerih opraviti uradno dejanje 
ali v uradnem svojstvu stopiti na železniško območje 
in po njem hoditi. 

Tistim, ki niso v službenem svojstvu, sta dovoljena 
dostop in hoja po železniškem območju in na krajih, 
ki niso za to določeni, samo izjemoma, če to naprej 
odobri zadevna železniška transportna organizacija. 

56. člen 
Za zagotovitev varnega železniškega prometa je 

prepovedano: 
1) prizadejati kakršnokoli okvaro železniški progi 

in železniškim vozilom ter njihovi opremi; 
2) metati ali polagati kakršnekoli predmete na že- 

lezniško progo ali metati kakršnekoli predmete na že- 
lezniška vozila ali iz njih; 

3) izvajati v bližini železniške proge dela, s kateri- 
mi bi se utegnila poškodovati proga ali zmanjšati sta- 
bilnost terena (drsenje ali usajanje terena, hidrografske 
spremembe ipd.) ali utegnil kakorkoli drugače spraviti 
v nevarnost ali ovirati železniški promet; 

4) neupravičeno, odpirati zapornice cestnega pre- 
hoda, karkoli devati ali obešati na zapornico ali na 
drugo signalno varnostno napravo cestnega prehoda ali 
kakorkoli drugače ovirati normalno delovanje zapor- 
nic ali druge naprave cestnega prehoda; 

5) v bližini cestnega prehoda opravljati ali izva- 
jati dela, ki zmanjšujejo, preprečujejo ali kakorkoli 
ovirajo preglednost železniške proge ali ceste; 

6) neupravičeno odstraniti začasno varstveno na- 
pravo, postavljeno za zavarovanje železniškega prometa 
na kraju, kjer se svet usaja ali je izpostavljen eroziji 
ali hudourniku, ali na kraju, ki je izpostavljen zametom 
ali močnim vetrovom; 

7) prinašati v potniške vozove ali postajne prostore 
ali na druge, za potnike namenjene kraje, snovi in 
predmete ter prtljago s snovmi ali predmeti, ki uteg- 
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nejo spraviti v nevarnost potnike in druge ljudi ali 
jim povzročiti škodo; 

8) neupravičeno kaj storiti ali uporabiti zaviralne 
naprave za ustavitev vlaka, razen kadar nastane ne- 
varnost za vlak ali za potnike ali druge ljudi; 

9) ovirati čuvaja cestnega prehoda, mostu ali pre- 
dora pri delu ali kakšnega drugega železniškega de- 
lavca pri opravljanju železniškega prometa. 

57. člen 
Na krajih, ki so namenjeni za dostop in hojo po 

železniškem območju, in v vlakih, morajo vsi spošto- 
vati notranji red na železnici in javni red. 

Pooblaščeni železniški delavci skrbijo za to, da 
tisti, ki so na železniškem območju in v vlakih, spoštu- 
jejo notranji red na železnici. 

Pooblaščeni železniški delavci iz drugega odstavka 
tega člena imajo pri izvajanju notranjega reda na že- 
leznici pravico Jegitimirati tiste, ki ga ne spoštujejo, 
s potrebnimi ukrepi preprečiti rušenje notranjega reda 
in ga upostaviti, vzeti predmete, ki so bili uporabljeni 
za prekršek, zahtevati od organov milice potrebno po- 
moč pri preprečevanju rušenja notranjega reda na 
železnici in pri njegovi upostavitvi. 

Delavci na vodilnih delovnih mestih ali druge, za, 
reden in varen promet odgovorne osebe, ki jih določa 
samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih de- 
lavcev v združenem delu, lahko naznanijo tiste, ki so 
porušili notranji red na železnici, sodniku za prekrške. 

Pristojni organi za notranje zadeve pomagajo že- 
lezniškim delavcem na njihovo zahtevo pri prepreče- 
vanju rušenja notranjega reda na železnici in pri nje- 
govem upostavljanju ter pri izvajanju določb o varno- 
sti v železniškem prometu na način, ki ga določajo za- 
kon in na podlagi zakona izdani predpisi. 

Pristojni organi za notranje zadeve skrbijo za javni 
red v vlakih in na krajih, ki so namenjeni za dostop na 
železniško območje in hojo po njem. 

Notranji red na železnici in njegovo izvajanje, ka- 
kor tudi, kateri železniški delavci so pooblaščeni za 
ukrepe iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, ure- 
dijo železniške transportne organizacije enotno s sa- 
moupravnim sporazumom. Ta sporazum mora biti ob- 
javljen v »Uradnem listu SFRJ«. 

58. člen 
Ob železniški progi, zlasti pa v bližini vidnih že- 

lezniških signalov, ni dovoljeno postavljati znakov, 
označb, barvnih luči ali kakršnihkoli drugih naprav, 
ki s svojo barvo, obliko in svetlobo ali kako drugače 
otežkočajo razločevanje železniških signalov ali lahko 
spravijo koga v zmoto glede tega, kaj pomeni železniški 
Signal. 

59. člen 
O hujših nesrečah v železniškem prometu, o kršitvi 

Ukrepov, predpisanih za varnost prometa, ki ima za 
posledico ogrožanje varnosti železniškega prometa, 
o nesreči in drugem izrednem dogodku na železniškem 
območju, ki je imel za posledico smrt ali hudo po- 
škodbo potnika, železniškega delavca ali koga drugega, 
mora železniška organizacija takoj obvestiti pristojne 
organe, ki jih določajo zakon In predpisi, Izdani na 
podlagi zakona. 

v. križanje Železniške proge s cestami 

60. člen 
Križanje železniške proge z avtomobilsko cesto in 

križanje ceste z železniško progo na postajnem pro- 
storu med uvoznimi oziroma izvoznimi kretnicami mo- 
ra biti izven nivoja. 

Križanje železniške proge s cestami, ki niso avto- 
mobilske ceste, mora biti izven nivoja v primeru, če 
je cestni promet zelo gost, železniški promet pa zelo 
močan, in v primeru, če to terjajo posebni pogoji na 
križišču, posebni tehnični razlogi ali razlogi varnosti 
prometa skladno z zakonom in s predpisi, izdanimi na 
podlagi zakona. 

61. člen 
Ce se križa cesta z železniško progo v istem nivoju 

(cestni prehod), morata železniška transportna organi- 
zacija in ustrezna cestna organizacija ukrepati, kar je 
predpisano za varen in neoviran promet na cestnem 
prehodu, ter vzdrževati cestne prehode v takšnem sta- 
nju, da je zagotovljen varen in reden promet v skladu 
z zakonom in predpisi, izdanimi na podlagi zakona. 

62. člen 
Način, kako mora biti izvedeno križanje, križišče 

ter ukrepe, ki so obvezni za zavarovanje prometa na 
cestnih prehodih, se določijo odvisno od gostote pro- 
meta, preglednosti proge, hitrosti vožnje po železniški 
progi in cesti ter od drugih krajevnih razmer, ki vpli- 
vajo na varnost in rednost prometa. 

63. člen 
Prehod čez železniško progo je dovoljen samo na 

cestnih prehodih. 
Na cestnih prehodih pripada prednost železniškemu 

prometu. 

64. člen 
Na progi pred cestnim prehodom morajo biti po- 

stavljeni predpisani signalni znaki, ki obveščajo vla- 
kovno osebje, da se vlak približuje cestnemu prehodu 
in da je treba dati z lokomotive oziroma motornega 
voza predpisane zvočne signale. 

65. člen 
Za prehod vozila, ki vozi po cestah s posebnim 

dovoljenjem za izreden prevoz, čez cestni prehod, je 
potrebno soglasje železniške transportne organizacije, 
če vozilo samo ali s tovorom presega predpisano naj- 
večjo dovoljeno skupno težo, osni pritisk ali višino. 

VI. NADZOROVANJE NAD IZVAJANJEM VARNO- 
STI v Železniškem prometu 

66. člen 
Uporabo določb tega zakona in na podlagi zakona 

izdanih predpisov nadzorujejo organi, ki jih določajo 
zakon in na podlagi zakona izdani predpisi. 

Z nadzorstvom nad izvajanjem določb tega zakona 
se preverja zlasti: 

1) ali se železniški promet opravlja na tak način 
in v takih pogojih, kot to določajo ta zakon, in ali se 
Izvajajo ukrepi, ki se nanašajo na varnost železniškega 
prometa; 
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2) aH je železniška transportna organizacija orga- 
nizirala kontrolo varnosti in rednosti železniškega pro- 
meta in ali se ta kontrola v redu in učinkovito opravlja; 

3) ali železniški delavci, ki neposredno sodelujejo 
v železniškem prometu, izpolnjujejo pogoje, ki so pred- 
pisani glede telesne in duševne zmožnosti in strokovne 
usposobljenosti za samostojno opravljanje dela na nji- 
hovih delovnih mestih, in ali se pravilno uporabljajo 
predpisi o delovnem času, ki se nanašajo na te delavce; 

4) ali se .železniške proge, objekti, naprave in pri- 
prave ter železniška vozila pravilno in v redu vzdr- 
žujejo; 

5) kako se za naprave in objekte na železniški 
progi ter za železniška vozila upoštevajo tehnične nor- 
me in normativi, obvezni jugoslovanski standardi ter 
interni železniški standardi; 

6) ali se spoštujejo določbe, ki se nanašajo na va- 
rovalni pas; in 

7) ali se izvaja notranji red na železnici. 

Vil. KAZENSKE DOLOČBE 

67. člen 
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združe- 
nega dela ali druga organizacija: 

1) če postavlja oziroma gradi objekt oziroma na- 
pravo, ki ni namenjena železnici, na prostoru med tiri 
ter ob skrajnih tirih na razdalji do 8 metrov, kjer teče 
železniška proga skozi naseljeni kraj, pa na razdalji do 
6 metrov, računano od osi skrajnega tira (progovni pas), 
ali če gradi na teh mestih objekte ali naprave za 
nakladanje ali razkladanje blaga na železnici brez 
poprejšnjega soglasja železniške transportne organiza- 
c>-fe, ali če gradi v varovalnem pasu gradbene ali druge 
objekte ali postavlja naprave v nasprotju s pogoji, ki 
zagotavljajo varnost ljudi in prometa ter požarno var- 
nost (9. člen); 

2) če postavi cevovod, vodovod, električno, telefon- 
sko ali telegrafsko zračno linijo ali podzemni kabel ali 
drugo podobno instalacijo in napravo, ki je namenjena 
za splošne potrebe, na železniško območje, da se kri- 
ža z železniško progo oziroma ga izvede vzporedno 
z železniško progo na samem železniškem območju ali 
izven železniškega območja tako, da se z njegovo po- 
stavitvijo, napeljavo in uporabo ogroža varnost železni- 
škega prometa ali ovira železniški promet ali razvoj 
železnice, ali če postavi instalacijo ali napravo brez 
poprejšnjega soglasja železniške transportne organiza- 
cije (20. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega 
dela ali druge organizacije, ki stori gospodarski pre- 
stopek iz prvega odstavka tega člena. 

68 .člen 
Z denarno kaznijo od 20.000 do 200.000 dinarjev se 

kaznujeta za gospodarski prestopek železniška tran- 
sportna organizacija in ustrezna cestna organizacija 
ali druga organizacija; 

1) če kontaktni vod nad cestnim prehodom ni nape- 
ljan na tolikšni višini, da ostaja varnostna razdalja do 
svetlega profila ceste 4,5 metrov nad voziščem, ali če 
niso z obeh strani cestnega prehoda najmanj 8 m od 
najbližje tirnice postavljene varnostne ovire za ome- 
jitev višine cestnega vozila skupaj s tovorom ali ustre- 
zni znaki za opomin (18. člen); 

2) če na cestnem prehodu ne ukreneta, kar je pred- 
pisano za varen in neoviran promet ali če cestnih pre- 
hodov ne vzdržujeta v takem stanju, da je zagotovljen 
varen in reden promet (51. člen). 

Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev se 
kaznujeta tudi odgovorna oseba železniške transportne 
organizacije in ustrezne cestne organizacije ali druge 
organizacije, ki stori gospodarski prestopek iz prvega 
odstavka tega člena. 

69. člen 
Z denarno kaznijo od 20,000 do 100,000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek železniška tran- 
sportna organizacija; 

1) če ne organizira v določenem roku kontrole ali 
ne kontrolira stalno varnosti in rednosti železniškega 
prometa (3. člen in drugi odstavek 78. člena); 

2) če ne izvede ustreznih varstvenih ukrepov na 
tistih mestih kontaktnega omrežja pod napetostjo ali 
njegovih napravah, kjer bi se lahko zgodilo, da bi pri- 
šli v nevarnost ljudje, ali ne izvede ustreznih varstve- 
nih ukrepov za varnost pred škodljivimi električnimi 
vplivi ali povzročitvijo napetosti na signalnih var- 
nostnih ali telekomunikacijskih napravah ali na delih 
konstrukcij, ki so v neposredni bližini kontaknega 
omrežja (17. člen); 

3) če železniških prog ali železniških vozi ne 
vzdržuje v takem stanju, da je zagotovljen varen in 
neoviran železniški promet, ali če železniških prog ali 
železniških vOzil redno ne kontrolira ali jih od časa do 
časa ne pregleduje na način, ki je določen v enotnih 
pravilih (28. člen); 

4) če za promet vlakov ne določi naprej potrebnega 
voznega reda ali če ne ukrene, kar je treba, da se 
varno in neovirano izvršuje (31. člen); 

5) če ne ukrene, kar je potrebno, da se ob nesreči, 
nezgodi ali drugih izrednih dogodkih v železniškem 
prometu rešijo ljudje in da pomoč, ali če ne ugo- 
tovi vzrokov železniške nesreče (41. člen); 

6) če ob elementarnih nezgodah, nesrečah ali dru- 
gih izrednih dogodkih, ki povzročijo prekinitev žele- 
zniškega prometa, ne ukrene, kar je treba, da se pro- 
met v čim krajšem roku upostavi ( 42. člen); 

7) če dela v izmenah na delovnih mestih, na kate- 
rih delavci neposredno sodelujejo v železniškem pro- 
metu, ne uskladi z organizacijo prometa, delovnim pro- 
cesom v prometu ali izvrševanjem voznega reda, ali ga 
ne določi odvisno od dragih pogojev, ki vplivajo na 
telesno ali duševno zmožnost delavcev, da med izmeno 
pravilno in v redu opravljajo delovne dolžnosti (prvi 
odstavek 54. člena). 

Z denarno kaznijo od 500 do 2.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba železniške transportne 
organizacije, ki stori gospodarski prestopek iz prvega 
odstavka tega člena. 

70. člen 
Z denarno kaznijo od 10,000 do 50.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek železniška transportna organiza- 
cija: 

1) če ne vodi o železniških progah ali železniških' 
vozilih predpisanih tehničnih podatkov, ki so pomemb- 
ni za varnost železniškega prometa (29. člen); 

2) če ne stori pred začetkom ali med izvajanjem 
vzdrževalnih del na železniških progah predpisanih 
ali drugih potrebnih ukrepov za varnost prometa in 
varnost delavcev, ki izvajajo taka dela (36. člen); 

3) če ne postavi ali ne uporablja določenih žele- 
zniških signalov, ki zagotavljajo varen in reden pro- 
met, ali ne postavi posebnih signalov, ki so namenjeni 
za osebno varnost železniških delavcev in drugih oseb 
(prvi in tretji odstavek 37. člena). 
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Z denarno kaznijo od 500 do 1.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba železniške transportne 
organizacije, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

71. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek železniška transportna organiza- 
cija; 

1) če vlak ni opremljen s potrebnim priborom za 
prvo medicinsko pomoč ali z aparati za hitro gašenje 
požara s kemičnimi sredstvi, ki ne prevajajo elektrine 
ali če potniški vlak ponoči ni osvetljen (35. člen); 

2) če ne določi, zaradi katerih hujših kršitev pred- 
pisanih pravil za urejanje in opravljanje železniškega 
prometa, določb o signalih in pravil o vzdrževanju 
železniških prog in železniških vozil mora prenehati 
delavcu lastnost delavca v združenem delu, ali če de- 
lavca, ki je storil hujšo kršitev delovne dolžnosti, za- 
radi katere mu mora prenehati omenjena lastnost, ne 
razporedi za čas, dokler postopek ni končan, na delovno 
mesto, na katerem ne sodeluje neposredno v železni- 
škem prometu, ali ga ne odstrani začasno iz železniške 
transportne organizacije (46. člen); 

3) če ne preverja od časa do časa zdravstvene spo- 
sobnosti in strokovne usposobljenosti delavcev, ki ne- 
posredno sodelujejo v železniškem prometu, ali če 
zdravstvene sposobnosti delavcev ne preverja po vsaki 
nesreči, hujši poškodbi, hudi in dolgotrajni bolezni 
(drugi in tretji odstavek 47. člena); 

4) če ne napoti delavca, ki na svojem delovnem 
mestu neposredno sodeluje v železniškem prometu, na 
izreden pregled zdravstvenega stanja, če kaže, da ne 
Izpolnjuje zdravstvenih pogojev, ker nima telesnih in 
duševnih zmožnosti, predpisanih za delo na takem 
delovnem mestu, ali če je utemeljen stim, da je nag- 
njen k uživanju alkohola ali da uživa mamila ali 
druga psihoaktivna zdravila (prvi odstavek 43. člena); 

5) če dovoli železniškemu delavcu, ki neposredno 
sodeluje v železniškem prometu, da nadaljuje delo, 
čeprav se pri preverjanju telesnih in duševnih zmožno- 
sti ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev, predpisanih za 
delo na zadevnem delovnem mestu, ali čeprav pri pre- 
verjanju strokovnosti ne pokaže strokovnosti za nadalj- 
nje uspešno delo na zadevnem delovnem mestu, ali če- 
prav se ugotovi, da je med delom nagnjen k uživanju 
alkohola ali psihoaktivnih zdravil ali prihaja na delov- 
no mesto pod vplivom takih sredstev, ali čeprav se ugo- 
tovi, da uživa mamila, ali pa takšnega delavca ne raz- 
poredi za stalno ali za določen čas na delovno mesto, 
na katerem ne sodeluje v železniškem prometu, ali ne 
uporabi zoper njega kakšnega drugega ukrepa, ki ga 
določa samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu (49. člen); 

6) če dovoli železniškemu delavcu, ki neposredno 
sodeluje v železniškem prometu, da nadaljuje delo, in 
ga ne odstrani z dela, kadar med službo uživa alko- 
holne pijače ali nastopi delo pod vplivom alkohola ali 
drugih psihoaktivnih zdravil, ali je toliko utrujen ali 
bolan ali pa v takšnem duševnem stanju, da ni zmožen 
pravilno opravljati službe, in utegne zaradi tega spra- 
viti v nevarnost promet (drugi in tretji odstavek 50. 
člena); 

7) če na železniški postaji ali v depoju, kjer je to 
določeno, ne opravlja zdravstvenega preverjanja te- 
lesnih In duševnih zmožnosti določenih delavcev, pre» 
den nastopijo delo (prvi odstavek 51. člena); 

8) če ne razporedi za določen čas ali za stalno na 
delovno mesto, na katerem ne bo neposredno sodeloval 
v železniškem prometu, delavca, ki neposredno sode- 
luje v železniškem prometu, če zanemarja ali površno 
opravlja svojo dolžnost in dela nepravilnosti, ki vpli- 
vajo na varnost in rednost železniškega prometa, ali 
ne uporabi zoper njega kakšnega drugega ukrena, ki 
ga določa samoupravni sporazum o medsebojnih raz- 
merjih delavcev v združenem delu (prvi odstavek 52. 
člena). 

Z denarno kaznijo od 100 do 1.000 dinarjev se ka- 
znuje tudi odgovorna oseba železniške transportne or- 
ganizacije, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

72. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali 
druga organizacija, z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 
dinarjev pa se kaznuje za prekršek posameznik: 

1) če v bližini proge izvaja dela, s katerimi bi še 
utegnila poškodovati proga ali zmanjšati stabilnost te- 
rena (drsenje ali usedanje terena, hidrografske spre- 
membe ipd.) ali utegnil kakorkoli drugače ogroziti ali 
ovirati železniški promet (3. točka 56. člena); 

2) če v bližini cestnega prehoda opravlja ali izvaja 
dela, ki zmanjšujejo, preprečujejo ali kakorkoli dru- 
gače ovirajo preglednost železniške proge ali ceste (5. 
točka 56. člena); 

3) če neupravičeno odstrani začasno varstveno na- 
pravo, postavljeno za zavarovanje železniškega prometa 
na kraju, kjer se svet usaja ali je izpostavljen eroziji 
ali hudourniku, ali na kraju, ki je izpostavljen zame- 
tom ali močnim vetrovom (6. točka 56. člena); 

4) če ob železniški progi, zlasti v bližini vidnih že- 
lezniških signalov postavi znake, označbe, barvne luči 
ali kakršnekoli druge naprave, ki s svojo barvo, obliko 
ali svetlobo ali kako drugače otežkočajo razločevanje 
železniških signalov ali lahko spravijo koga v zmoto 
glede tega, kaj pomeni železniški signal (58. člen); 

5) če zapelje čez železniško progo z vozilom, ki 
vozi po cestah s posebnim dovoljenjem za izredni pre- 
voz, pa ni dobil soglasja železniške transportne organi- 
zacije (65. člen). 

Z denarno kaznijo cd 500 do 5,000 dinarjev se ka- 
znuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega 
dela ali druge organizacije, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

73. člen 
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za 

prekršek železniški delavec; 
1) če uvrsti v vlak vozilo, ki ne ustreza predpisa- 

nim tehničnim pogojem, aH vozilo, ki ni sposobno za 
promet ali ni v mejah predpisanega profila, ali vozilo, 
ki njegov osni pritisk ali njegova teža na dolžinski 
meter nista v mejah dovoljenih vrednosti za proge, po 
katerih vozi (drugi odstavek 34. člena); 

2) če vlak na čelni strani ali na koncu ponoči ali pa 
podnevi, kadar je vidljivost zmanjšana zaradi neugod- 
nih vremenskih razmer, ni označen s svetlobnimi sig- 
nali določene barve in ustrezne moči, da so vidni z do- 
ločene daljave (39. člen); 

3) če ob nesreči, nezgodi ali drugih" izrednih do- 
godkih ne sodeluje med opravljanjem železniškega pro- 
meta pri reševanju oseb in prvi pomoči ali ob izred- 
nem dogodku ne obvesti železniške transportne orga- 
nizacije ali če ne obvesti takoj najbližje zdravstvene 
organizacije združenega dela, kadar je bil kdo ob iz- 
rednem dogodku poškodovan ali je prišel ob življenje 
(41. člen); 
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4) če pri opravljaju železniškega prometa med 
službo uživa alkoholne pijače ali nastopi delo, če ima 
v organizmu alkohol ali je pod vplivom psihoaktivnih 
zdravil, ali če je toliko utrujen, bolan ali je v takšnem 
duševnem stanju, da ni zmožen pravilno opravljati 
službe in utegne zaradi tega spraviti v nevarnost pro- 
met (prvi in drugi odstavek 50. člena); 

5) če pri opravljanju železniškega prometa zane- 
marja svojo dolžnost ali jo opravlja površno ali dela 
nepravilnosti, ki vplivajo na varnost in rednost že- 
lezniškega prometa,' ali ne spoštuje predpisanih pravil 
za urejanje in opravljanje železniškega prometa, določb 
o signalih ali pravil o vzdrževanju železniških prog in 
železniških vozil, ali če pri opravljanju dela v zvezi z 
vodenjem prometa, urejanju prometa, disponiranju v 
prometu ali kontroliranju delovnega procesa v njem 
dovoli, da železniški delavec, ki mu je v delovnem pro- 
cesu službeno podrejen ali mu ima pravico dajati 
službene naloge, ali pa ima nad njegovim delom pra- 
vico kontrole, zanemarja svojo dolžnost ali jo opravlja 
površno ali dela nepravilnosti, ki vplivajo na varnost 
in rednost železniškega prometa, ali če izda odredbo, 
s katero je očitno ogrožena ali bi bila lahko ogrožena 
varnost železniškega prometa (prvi odstavek 45. člena 
ter prvi in drugi odstavek 52. člena). 

74. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek posameznik: 
1) če prizadene okvaro železniški progi ali železni- 

škemu vozilu ali njuni opremi (1. točka 53. člena); 
2) če neupravičeno odpre zapornico na cestnem 

prehodu ali karkoli dene ali obesi na zapornico ali 
drugo signalno varnostno napravo cestnega prehoda ali 
kakorkoli drugače ovira normalno delovanje zapornice 
ali druge naprave cestnega prehoda (4. točka 56. člena); 

3) kdor prinese v potniški voz ali postajni prostor 
ali na drug, za potnike namenjen kraj snovi ali pred- 
mete ali prtljago s snovmi ali predmeti, ki utegnejo 
spraviti v nevarnost potnike in druge ljudi ali jim 
povzročiti škodo (7. točka 56. člena). 

75. člen 
Z denarno kaznijo 500 dinarjev se kaznuje za pre- 

kršek delavec na vodilnem delovnem mestu ali druga 
za varnost in rednost prometa odgovorna oseba v že- 
lezniški transportni organizaciji, ki jo določa samo- 
upravni sporazum o medsebojnih razmerjih delavcev v 
združenem delu te organizacije, če ne nastopi s potreb- 
nimi ukrepi iz prvega odstavka 53. člena tega zakona 
ali ne opozori pristojnega organa v smislu drugega 
odstavka 53. člena tega zakona. 

76. člen 
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za 

prekršek posameznik: 
1) če se ne ravna po signalu, ki ima pomen ob- 

veznega ukaza ali opozorila (prvi odstavek 40. člena); 
2) če pristopi na železniško območje ali hodi po 

njem na krajih, ki niso za to določeni, ali če namerava 
v službenem svojstvu opraviti določeno službeno opra- 
vilo na progi, v predoru, na mostu ali kakšni drugi 
napravi ali objektu na progi ali železniški postaji, 
pa tega pred tem ne sporoči železniški transportni orga- 
nizaciji, ki opravlja promet na tisti progi, ali se ne 
sporazume glede časa in pogojev za tako opravilo (prvi 
in drugi ostavek 55. člena); 

3) če vrže ali položi kakršenkoli predmet na že- 
lezniško progo ali vrže kakršenkoli predmet na že- 
lezniško vozilo ali iz njega (2. točka 56. člena); 

4) če neupravičeno kaj stori ali uporabi zaviralno 
napravo, da bi ustavil vlak, razen kadar nastane ne- 
varnost za vlak ali za potnike ali druge ljudi (8. točka 
56. člena); 

5) če na kraju, ki je namenjen za dostop in hojo 
po železniškem območju, ali v vlaku ne spoštuje notra- 
njega reda na železnici (prvi odstavek 57. člena); in 

6) če gre čez železniško progo izven cestnega pre- 
hoda (prvi odstavek 63. člena). 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

77. člen 
V programu za razvoj, rekonstrukcijo in moderni- 

zacijo določijo železniške transportne organizacije 
potrebo in način prilagoditve sedanjih železniških prog 
in železniških vozil določbam 8., 11. in 14. člena, 1. 
točke drugega odstavka 15. člena, tretjega in četrtega 
odstavka 19. člena ter 21. in 22. člena tega zakona. 

78. člen 
Za prilagoditev sedanjih priključkov drugih že- 

leznic in industrijskih tirov na proge železniških tran- 
sportnih organizacij (10. člen), križanja prog železniških 
transportnih organizacij s programi drugih železnic (11. 
člen) in s cestami (60. člen) ter skupnih mostov za 
železniško progo in cesto (12. člen), ki ne izpolnjujejo 
pogojev, predpisanih v tem zakonu, veljajo način in 
pogoji, ki jih določajo zakon in predpisi, izdani na 
podlagi zakona. 

Železniške transportne organizacije so dolžne v 
smislu tega zakona organizirati v šestih mesecih od 
dneva, ko začne veljati ta zakon, kontrolo varnosti in 
rednosti železniškega prometa (3. člen). 

79. člen 
Za prilagoditev sedanjih objektov v progovnem 

pasu določbi prvega odstavka 9. člena tega zakona ve- 
ljajo način in pogoji, ki jih določajo zakon in predpisi, 
Izdani na podlagi zakona. 

I 
80. člen 

Železniške transportne organizacije so dolžne do- 
ločiti enotne posebne ukrepe in pogoje, ob katerih je 
dovoljeno opravljati promet na progah, uporabljati na- 
prave, objekte in prevozna sredstva, ki ne ustrezajo 
pogojem ter tehničnim normam in normativom, ki jih 
določa ta zakon, da bi bila zagotovljena varnost že- 
lezniškega prometa. 

81. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati 

temeljni zakon o graditvi železnic in o prometu ter 
varnosti na železnicah (»Uradni list SFRJ« št. 9/65 in 
11/69), razen njegovih določb, ki se nanašajo na druge 
železnice, katere opravljajo prevoz za splošne potrebe, 
in na industrijske železnice, ter 88., 89., 92., 93., 94., 
95., 95a, 95b, 95c, 95d, 95e, 96., 98. in 99. člena. 

Določbe temeljnega zakona o graditvi železnic ter o 
prometu in varnosti- na železnicah iz prvega odstavka 
tega člena ostanejo v veljavi, dokler ne bodo izdani 
ustrezni republiški oziroma pokrajinski predpisi, naj- 
dalj pa do 31. decembra 1973. 
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Z dnem, ko bodo izdani ustrezni republiški oziroma 
pokrajinski predpisi, najdalj pa do 31. decembra 1973, 
neha veljati pravilnik o tehničnem pregledu in izro- 
čitvi v promet železniških vozil (»Uradni list SFRJ« 
št. 26/69). 

82. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Urad- 

nem listu SFRJ«. 

414, 

Na podlagi 4. točke pod 1) ustavnega amandmaja 
XXXVII izdajam 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O TEMELJNIH POGO- 
JIH ZA ZAČASNO ZAPOSLOVANJE IN VARSTVO 
JUGOSLOVANSKIH DRŽAVLJANOV NA DELU V 

TUJINI 

Razglaša se zakon o temeljnih pogojih za začasno 
zaposlovanje in varstvo jugoslovanskih državljanov 
na delu v tujini, ki ga je sprejela Zvezna skupščina 
na seji Zbora narodov dne 8. junija 1973 in na seji 
Družbeno-političnega zbora dne 7. junija 1973. 

PR št. 202. 
Beograd, 8. junija 1973. 

Predsednik 
Zvezne skupščine: 

Mijalko Todorovic s. r 

ZAKON 

O TEMELJNIH POGOJIH ZA ZAČASNO ZAPOSLO- 
VANJE IN VARSTVO JUGOSLOVANSKIH DRŽAV- 

LJANOV NA DELU V TUJINI 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Zaposlovanje jugoslovanskih državljanov In nji- 

hovo varstvo na delu v tujini sta organizirana in po- 
tekata v skladu z zakonom, mednarodnimi pogodbami 
o delu in socialnem zavarovanju in zavarovanju za 
brezposelnost ter z mednarodnimi in drugimi pogod- 
bami o zaposlovanju jugoslovanskih državljanov v 
tujini. 

2. člen 
S posredovanjem pri zaposlovanju v tujini se 

smejo ukvarjati le v zakonu določene organizacije za 
zaposlovanje. 

3. člen 
Zadeve v zvezi z zaposlovanjem jugoslovanskih 

državljanov v tujini iz pristojnosti federacije, ki jih 
določajo ta zakon, na podlagi tega zakona izdani pred- 
pisi ali meddržavne pogodbe, opravlja Zvezni biro za 
zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu; zvezni biro), če 
ni v zveznem zakonu drugače določeno. 

4. člen 
Organizacije združenega dela, ki so registrirane 

za zunanjetrgovinski promet, smejo v okviru poslov- 
no-tehničnega sodelovanje s tujino oziroma za izva- 
janje investicijskih del v tujini pošiljali svoje delavce 
na delo v tujino ob pogojih, ki jih določa ta zakon. 

Z organizacijo združenega dela po prvem odstav- 
ku tega člana so mišljene temeljna organizacija zdru- 
ženega dela, skupnost temeljnih organizacij združe- 
nega dela, delovna organizacija in sestavljena organi- 
zacija združenega dela (v nadaljnjem besedilu: orga- 
nizacija združenega dela). 

5. člen 
Z družbenim dogovorom med republikami in 

avtonomnima pokrajinama so določeni temelji in 
pogoji za organizirano zaposlovanje jugoslovanskih 
državljanov v tujini in za njihovo vrnitev z začasnega 
dela iz tujine v skladu z interesi Jugoslavije in s po- 
litiko zaposlovanja, kakor tudi prednost pri zaposlo- 
vanju jugoslovanskih državljanov v tujini v skladu 
s tem zakonom. 

Pogoji za organizirano začasno zaposlovanje v 
tujini in prednost pri zaposlovanju v tujini se dolo- 
čijo tudi v skladu z materialnimi in drugimi možnost- 
mi in obveznostmi občanov do družbeno-politične 
skupnosti, družine in organizacije združenega dela. 

Ce obveznosti občanov iz drugega odstavka tega 
člena niso določene s predpisi, jih določijo republike 
in avtonomni pokrajini z družbenim dogovorom. 

Izhajajoč iz družbenega dogovora iz prvega od- 
stavka tega člfena določijo Zvezni biro ter organizacije 
za zaposlovanje v republiki in v avtonomni pokrajini 
s sporazumom na koncu vsakega leta načrt za zapo- 
slovanje jugoslovanskih državljanov v tujini (število, 
poklic, kvalifikacijsko strukturo, območja, s katerih 
se bodo zaposlovali idr.) ter program ukrepov za 
vrnitev jugoslovanskih državljanov z dela iz tujine. 

6. člen 
Jugoslovanski državljani, ki so bili zaposleni v tu- 

jini, imajo po vrnitvi z dela iz tujine pravico do 
gmotne preskrbe med začasno brezposelnostjo ob 
pogojih, ki jih določa zakon, oziroma v skladu z 
meddržavnim sporazumom 'o zavarovanju za brezpo- 
selnost. 

II. Temeljni pogoji za začasno zaposlitev v tujini 

7. člen 
Jugoslovanski državljani, ki bi se radi začasno 

zaposlili v tujini, se prijavijo organizaciji za zaposlo- 
vanje. 

Organizacija za zaposlovanje, ki se ji je jugoslo- 
vanski državljan prijavil za zaposlitev v tujini, ponudi 
delavcu ustrezne zaposlitev v Jugoslaviji. Ce ta ne 
sprejme ponudbe, da bi se zaposlil v Jugoslaviji, 
ravna organizacija za zaposlovanje v skladu z družbe- 
nim dogovorom iz 5. člena tega zakona. ^ 

8. člen 
Organizacija za zaposlovanje posreduje pri zapo- 

slovanju na podlagi ponudb tujih delodajalcev, orga-. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 
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nov in organizacij (v nadaljnjem besedilu: tuji delo- 
dajalci) za zaposlitev jugoslovanskih državljanov v 
tujini. 

Ponudbe za zaposlitev jugoslovanskih državljanov 
v tujini sprejema zvezni biro. Organizacija za zaposlo- 
vanje v republiki oziroma v avtonomni pokrajini jih 
sprejema, če je tako določeno v meddržavnem spora- 
zumi ali v splošni pogodbi o zaposlovanju jugoslovan- 
skih državljanov v tujini. 

Oglasi o ponudbah tujih delodajalcev za zaposli- 
tev jugoslovanskih državljanov v tujini smejo biti 
objavljeni le v glasilu zveznega biroja, v drugih sred- 
stvih javnega obveščanja pa le z dovoljenjem zvez- 
nega biroja. 

9 člen 
Organizacija za zaposlovanje posreduje in daje 

strokovno pomoč pri zaposlitvi v tujini predvsem de- 
lavcem, ki so začasno brezposelni, v skladu z družbe- 
nim dogovorom iz 5. člena tega zakona. 

10. člen 
Organizacija za zaposlovanje ne sme posredovati 

pri zaposlitvi in ne poslati jugoslovanskega državljana 
na delo pri tujem delodajalcu, čigar delavci stavkajo, 
dokler traja stavka. 

11. člen 
Organizacija za zaposlovanje posreduje pri zapo- 

slitvi v tujini' delavcu, dokler dela v organizaciji zdru- 
ženega dela, državnem organu, samoupravni interesni 
skupnosti, dmžbeno-politični organizaciji, društvu ali 
drugi organizaciji, skladno z družbenim dogovorom iz 
Б. člena zakona. 

12. člen 
Organizacija za zaposlovanje sme posredovati 

ali dati drugo strokovno pomoč v zvezi s ponudbami 
za zaposlitev jugoslovanskih državljanov v tujini le, 
če je ponudbo prejela od zveznega biroja oziroma če 
je sama pooblaščena sprejemati takšne ponudbe. 

13. člen 
Organizacija za zaposlovanje ne sme poslati na 

delo v tujino jugoslovanskega državljana, ki ji ne 
predloži dokazov, da je poskrbel za svoje otroke, ki 
jih zapušča v Jugoslaviji, glede preživljanja, vzgoje 
in osnovnega izobraževanja, ter če nima preskrbljenih 
potrebnih listin za uveljavljanje svojih pravic med 
delom v tujini in pravic svojih družinskih članov. 

14. člen 
Organizacija za zaposlovanje ne sme posredovati 

pri zaposlitvi v tujini in ne poslati tja na delo jugo- 
slovanskega državljana, ki ni odslužil vojaškega roka 
ali kako drugače uredil jte obveznosti. 

15. člen 
Jugoslovanski državljani, ki sprejmejo zaposlitev 

v tujini, sklenejo pred odhodom na delo v tujino 
delovno pogodba v skladu z meddržavnim sporazumom 
oziroma z drugo pogodbo o zaposlovanju jugoslovan- 
skih državljanov v tujini. 

Ш. Temeljni pogoji, ob katerih smejo organizacije 
Edruženega dela pošiljati delavce na delo v tujino 

16. člen 
Organizacija združenega dela sme pošiljati v 

okviru poslovno-tehničnega sodelovanja s tujino svoje 
delavce k tujemu poslovnemu partnerju za strokovno 
usposabljanje, strokovno ali tehnično pomoč, ali jih 
pošiljati v svoje podjetje, ki ga je ustanovila v tujini 
sama ali skupaj s tujim poslovnim partnerjem, če 
Izvaja v tujini investicijska dela v organizaciji tega 
svojega podjetja in na njegov račun. 

Organizacija združenega dela, ki sklene pogodbo 
o izvajanju investicijskih del v tujini, sme poslati 
svoje delavce na delo v tujino za njihovo izvajanje. 

17. člen 
Organizacija združenega dela, ki sklene pogodbo 

o poslovno-tehničnem sodelovanju s tujino oziroma 
pogodbo o izvajanju investicijskih del v tujini, se s 
takšno pogodbo ne sme zavezati, da bo tujemu poslov- 
nemu partnerju odstopila svoje delavce, niti jih sme 
odstopiti. 

18. člen 
Organizacija združenega dela sme pošiljati svoje 

delavce na delo v tujino v primerih iz 16. člena tega 
zakona ob naslednjih pogojih: 

1) če delavec privoli, da dela določen čas v 
tujini; 

2) če ima delavec lastnost delavca v združenem 
delu za nedoločen čas in da je kot takšen prebil pri 
njej na delu najmanj šest mesecev; 

3) če je v samoupravnem sporazumu o medseboj- 
nih razmerjih v združenem delu delavcu zagotovljeno, 
da bo med izvajanjem investicijskih del v tujini iz 
drugega odstavka 16. člena tega zakona uveljavljal 
samoupravne pravice, oziroma če je v njenem sploš- 
nem aktu na podlagi samoupravnega sporazuma o 
medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu 
določeno, kako bo uveljavljal te pravice, in če bo dela- 
vec po vrnitvi z dela iz tujine zopet delal na svojem 
dotedanjem delovnem mestu oziroma na podobnem 
delovnem mestu; 

4) če je delavcu zagotovila uveljavljanje njegovih 
pravic in pravic njegovih družinskih članov v skladu 
z meddržavnim sporazumom oziroma v skladu z jugo- 
slovanskimi predpisi; 

5) če je delavec odslužil vojaški rok ali je kako 
drugače uredil to obveznost. 

Ce delavci med izvajanjem investicijskih del v 
tujini skladno z meddržavnim sporazumom uveljav- 
ljajo svoje pravice po veljavnih jugoslovanskih pred- 
pisih, samoupravnih sporazumih o medsebojnih raz- 
merjih v združenem delu oziroma po plošnih aktih 
organizacije združenega dela, mora organizacija zdru- 
ženega dela zagotoviti svojim delavcem na delu v tu- 
jini vsaj takšno nastanitev in hrano, kot jo. imajo 
delavci v kraju, v katerem se izvajajo investicijska 
dela, kot tudi pogoje za dosego tolikšnih osebnih do- 
hodkov, kolikršne dosegajo delavci z enako strokovno 
izobrazbo v zadevni tuji državi. 

Organizacija združenega • dela, ki izvaja investi- 
cijska gradbena dela v tujini, mora svojim delavcem 
zagotoviti na gradbišču takšno nastanitev in hrano, 
da ustrezata pogojem, ki jih določa družbeni dogovor 
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o minimalnih standardih za življenjske in delovne 
pogoje gradbenih delavcev, če je to zanje ugodnejše. 

19. člen 
Da bi si zagotovila vpogled v Izpolnjevanje ob- 

veznosti iz 17. In 18. člena tega zakona, mora organi- 
zacija združenega dela, ki pošilja svoje delavce na 
delo v tujino v okviru poslovno-tehničnega sodelo- 
vanja s tujino oziroma za izvajanje investicijskih del 
v tujini, najpozneje 30 dni pred njihovim.pošiljanjem 
na delo v tujino, predložiti pristojnemu republiškemu 
oziroma pokrajinskemu organu pogodbo o poslovno- 
-tehničnem sodelovanju, ki jo je sklenila s tujim 
poslovnim partnerjem, oziroma pogodbo o izvajanju 
investicijskih del v tujini ter samoupravne sporazume 
o medsebojnih razmerjih v združenem delu oziroma 
svoje splošne akte, v katerih so določene pravice in 
dolžnosti delavcev, ki se pošiljajo na delo v tujino, 
kot tudi dokaze, da so izpolnjeni pogoji iz 18. člena 
tega zakona. 

Mnenje o tem, da je izpolnila obveznosti iz 17. in 
18. člena tega zakona, mora sporočiti pristojni repub- 
liški oziroma pokrajinski organ zadevni organizaciji 
združenega dela v osmih dneh po prejemu listin. 

IV. Varstvo Jugoslovanskih državljanov na delu 
v tujini 

20. člen 
Varstvo jugoslovanskih državljanov na delu v tu- 

jini je po tem zakonu v tem, da se jim zagotove: ena- 
ki delovni pogoji, enak zaslužek in enako varstvo pri 
delu; enake pravice iz zdravstvenega, pokojninskega in 
Invalidskega zavarovanja ter dodatka za otroke, kot 
jih imajo delavci tuje države, v kateri so zaposleni: 
zdravstveno zavarovanje njihovih družinskih članov, 
ki ostanejo v Jugoslaviji; nastanitev in prehrana ob 
pogojih, ki so določeni v delovni pogodbi; obveščenost 
o pravicah iz delovnega razmerja; dopolnilno osnovno 
Šolanje otrok, ki živijo z njimi v tujini; gmotna pre- 
skrba med brezposelnostjo in transfer prejemkov iz 
pokojninskega zavarovanja, dodatka za otroke in 
prihrankov. 

Varstvo jugoslovanskih državljanov na delu v 
tujini po prvem odstavku tega člena se zagotavlja z 
mednarodno pogodbo ter po diplomatskih ali konzu- 
larnih predstavništvih Jugoslavije v tujini. 

Ce z mednarodno pogodbo ali predpisi tuje države 
nišo družinskim članom jugoslovanskih državljanov 
na delu v tujini, ki ostanejo v Jugoslaviji, zagotovljene 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
ter zdravstvenega zavarovanja, morajo biti ti držav- 
ljani oziroma njihovi družinski člani zavarovani po 
jugoslovanskih predpisih. 

21. člen 
Zvezni upravni organi in zainteresirane organi- 

zacije v federaciji skrbijo v mejah svojega delovnega 
področja za varstvo jugoslovanskih državljanov na 
delu v tujini. 

V okviru varstva jugoslovanskih državljanov na 
delu v tujini Zvezni sekretariat za delo in socialno 
politiko zlasti: 

1) spremlja zaposlovanje in pogoje za zaposlova- 
nje jugoslovanskih državljanov v tujini, kakor tudi 
možnosti in pogoje za njihovo vrnitev z začasnega dela 

v tujini ter nastopa v zvezi s tem z ustreznimi ukrepi 
in jih predlaga tudi drugim organom; 

2) opravlja zadeve v zvezi s pripravljanjem in 
sklepanjem mednarodnih in drugih pogodb, s katerimi 
se zagotavlja varstvo jugoslovanskih državljanov na 
delu v tujini; 

3) opravlja zadeve, ki se nanašajo na izvajanje 
mednarodnih in drugih pogodb o zaposlovanju jugo- 
slovanskih državljanov v tujini in njihovem' varstvu 
na delu v tujini; 

4J sodeluje z Zveznim sekretariatom za zunanje 
zadeve ter diplomatskimi in konzularnimi predstav- 
ništvi Jugoslavije v tujini — v zvezi z varstvom jugo- 
slovanskih državljanov na delu v tujini. 

Za zadeve v zvezi z neposrednim varstvom jugo- 
slovanskih državljanov na delu v tujini organizira 
Zvezni sekretariat za zunanje zadeve v diplomatskih 
in konzularnih predstavništvih Jugoslavije v tujini 
strokovno službo. 

22. člen 
Organizacije za zaposlovanje, interesne skupnosti 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, interesne 
i skupnosti za zdravstveno zavarovanje, interesne skup- 
nosti otroškega varstva in upravni-organi morajo na 
zahtevo jugoslovanskega delavca na "delu v tujini ali 
na zahtevo tujega delodajalca pošiljati v rokih, ki so 
določeni v posebnih predpisih, v redu izpolnjene ob- 
razce, listine in druge spise, ki so potrebni za uvelja- 
vljanje njegovih pravic oziroma pravic njegovih dru- 
žinskih članov. 

V. Zvezni biro 

23. člen 
Zvezni biro opravlja zadeve v zvezi s ponudbami 

tujih delodajalcev za zaposlitev jugoslovanskih držav- 
ljanov v tujini; sklepa splošne pogodbe o zaposlitvi 
jugoslovanskih državljanov v tujini, Ce ni posebnega 
meddržavnega sporazuma; spremlja zaposlovanje jugo- 
slovanskih državljanov v tujini; opravlja zadeve v 
zvezi z vrnitvijo jugoslovanskih državljanov z dela 
iz tujine; opravlja zadeve v zvezi z organiziranjem in 
financiranjem dela socialnih delavcev, poslanih v tu- 
jino k jugoslovanskim državljanom, ki so na delu v 
tujini; objavlja podatke, ki so pomembni za zaposlo- 
vanje jugoslovanskih državljanov v tujini, in sodeluje 
z ustreznimi organizacijami v tujini. 

Zvezni biro opravlja proti plačilu zadeve s pod- 
ročja zaposlovanja, ki so pomembne za organe druž- 
beno-političnih skupnosti in družbeno-političnih, sa- 
moupravnih in drugih organizacij in mu jih te 
zaupajo. 

Pri svojem delu sodeluje zvezni biro z republiš- 
kimi in pokrajinskimi organizacijami za zaposlovanje. 

24. člen 
Zvezni biro je zvezna organizacija. 
Zvezni biro je v sestavi Zveznega sekretariata za 

delo in socialno politiko. 
Zvezni biro je pravna oseba. 

25. člen 
Zvezni biro sme pregledovati poslovanje organi- 

zacij združenega dela v zvezi s pošiljanjem delavcev 
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na delo v tujino v okviru poslovno-tehničnega sode- 
lovanja s tujino oziroma za izvajanje investicijskih 
del v tujini ter pregledovati delo organizacij za zapo- 
slovanje v zvezi z uporabo tega zakona. 

VI. Kazenske določbe 

26. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 1,000.000 dinarjev 

se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija 
združenega dela, če se s pogodbo o poslovno-tehnič- 
nem sodelovanju s tujino oziroma s pogodbo o izva- 
janju investicijskih del v tujini zaveže, da bo odstopila 
ali odstopi svoje delavce tujemu poslovnemu partnerju 
(17. člen). 

Z denarno kaznijo od 500 do 30.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združe- 
nega dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

27. člen 
Z denarno kaznijo od 3.000 do 200.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek organizacija zdru- 
ženega dela: 

1) če pošlje delavca na delo v tujino brez njegove 
privolitve (1. točka prvega odstavka 18. člena); , 

2) če pošlje na delo v tujino delavca, ki ima last- 
nost delavca v združenem delu za nedoločen čas in ni 
kot takšen prebil pred tem pri njej na delu najmanj 
šest mesecev (2. točka prvega odstavka 18. člena); 

3) če pošlje delavca na delo v tujino, čeprav mu 
v samoupravnem sporazumu o medsebojnih razmerjih 
v združenem delu oziroma v njenem splošnem aktu 
ni zagotovljeno, da bo med izvajanjem investicijskih 
del v tujini uveljavljal samoupravne pravice oziroma, 
da bo po vrnitvi z dela iz tujine zopet delal na 
istem ali podobnem delovnem mestu (3. točka prvega 
odstavka 13. člena); 

4) če ni delavcu zagotovila uveljavljanja njegovih 
pravic in pravic njegovih družinskih članov v skladu 
z meddržavnim sporazumom oziroma v skladu z jugo- 
slovanskimi predpisi (4. točka prvega odstavka 18. 
člena); 

5) če pošlje na delo v tujino delavca, ki ni od- 
služil vojaškega roka oziroma ni kako drugače uredil 
te obveznosti (5. točka prvega odstavka 18. člena). 

Z denarno kaznijo od 500 do 30.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega 
dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

28. člen 
Z denarno kaznijo od 3.000 do 100.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek organizacija zdru- 
ženega dela, če ne predloži v določenem roku pristoj- 
nemu republiškemu oziroma pokrajinskemu organu 
pogodbe o poslovno-tehničnem sodelovanju s tujino 
oziroma pogodbe o izvajanju investicijskih del v tu- 
jini, ki jo je sklenila s tujim poslovnim partnerjem, 
samoupravnih sporazumov o medsebojnih razmerjih v 
združenem delu oziroma splošnih aktov, v katerih so 
določene pravice in dolžnosti delavcev, ki se pošiljajo 
na delo v tujino, ali dokazov o tem, da so izpolnjeni 
pogoji iz 18. člena tega zakona (19. člen). 

Z denarno kaznijo od 500 do 3.00t) dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega 
dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

29. člen 
Za gospodarske prestopke iz 26. in 27. člena tega 

zakona se lahko izreče poleg kazni za gospodarski 

prestopek tudi varstveni ukrep odvzema premoženjske 
koristi. 

30. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek pravna oseba, če se ukvarja s 
posredovanjem pri zaposlovanju jugoslovanskih delav- 
cev v tujini, pa za to ni pooblaščena (2. člen). 

Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki 
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev ali 
zaporom do 60 dni se kaznuje za prekršek tudi posa- 
meznik, če se ukvarja s posredovanjem pri zaposlo- 
vanju jugoslovanskih državljanov v tujini. 

31. člen 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 50.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek organizacija združenega dela, 
druga pravna oseba ali posameznik, če objavi oglas o 
ponudbi tujega delodajalca za zaposlitev jugoslovan- 
skih državljanov v tujini, ne da bi bil objavo takega 
oglasa v tisku ali drugih sredstvih javnega obveščanja 
dovolil zvezni biro (tretji odstavek 8. člena). 

Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali 
druge pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega od- 
stavka tega člena. 

32. člen 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 50.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek organizacija za zaposlovanje: 
1) če ne posreduje pri zaposlitvi jugoslovanskih 

državljanov v tujini ali jim ne da druge strokovne 
pomoči v skladu z družbenim dogovorom (5. in 9. člen); 

2) če posreduje pri zaposlitvi jugoslovanskih 
državljanov pri tujem delodajalcu, čigar delavci stav- 
kajo, dokler stavka traja (10. člen); 

3) če posreduje pri zaposlitvi delavca, dokler dela 
v organizaciji združenega dela ali drugi organizaciji, 
pa to ni v skladu z družbenim dogovorom (5. in 11. 
člen); 

4) če ravna po ponudbah zp zaposlitev jugoslo- 
vanskih državljanov v tujini, ki jih ni dobila po 
zveznem biroju (12. člen); 

5) če pošlje na delo v tujino jugoslovanskega 
državljana, ki ji ne predloži dokazov, da je poskrbel 
za svoje otroke, ki jih zapušča v Jugoslaviji, glede 
preživljanja, vzgoje in osnovnega izobraževanja, ali 
nima preskrbljenih listin za uveljavljanje svojih pra- 
vic med delom v tujini in pravic svojih družinskih 
članov (13. člen); 

6) če posreduje pri zaposlitvi v tujini ali pošlje 
tja na delo jugoslovanskega državljana, ki ni odslužil 
vojaškega roka oziroma ni kako drugače uredil te ob- 
veznosti (14. člen). 

Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba organizacije za zaposlovanje, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

33. člen 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 50.900 dinarjev se 

kaznuje za prekršek organizacija za zaposlovanje, in- 
teresni skupnost za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje ali interesna skupnost za zdravstveno zavaro- 
vanje, interesna skupnost otroškega varstva, če v ro- 
kih, ki jih določajo posebni predpisi, ne pošlje na zah- 
tevo jugoslovanskega državljana, ki dela v tujini, ali 
na zahtevo tujega delodajalca v redu izpolnjenih ob- 
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razcev, listin ali drugih spisov, ki so po predpisu tuje 
države, v kateri je zaposlen, potrebni za uveljavljanje 
njegovih pravic in pravic njegovih družinskih članov 
(22. člen). 

Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba organizacije za zaposlovanje, 
Interesne skupnosti za pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje, interesne skupnosti za zdravstveno zavaro- 
vanje ali interesne skupnosti otrošKega varstva, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

34, člen 
Za prekrške iz 30. in 31. člena tega zakona se 

lahko izreče poleg kazni za prekršek tudi varstveni 
ukrep odvzema premoženjske koristi. 

Vil. Končne določbe 

35. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nadaljuje 

Zvezni biro za zaposlovanje svoje delo kot zvezna 
organizacija v sestavi Zveznega sekretariata za delo 
in socialno politiko -z enakim imenom. 

36. člen 
Organizacije združenega dela, ki imajo v okviru 

poslovno-tehničnega sodelovanja s tujino oziroma za 
izvajanje investicijskih del v tujini svoje delavce na 
delu v tujini, morajo uskladiti svoje poslovanje s tem 
zakonom. 

37. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati: 
1) drugi odstavek 2. člena, drugi odstavek 30. čle- 

na, 8. točka prvega odstavka 31. člena, 4. točka 32. 
člena, 3. točka 33. člena, tretji odstavek 34. člena, v 
zvezi s to določbo pa tudi prvi odstavek 34. člena, čle- 
ni 36a do 36g ter 38a in 59. člen temeljnega za- 
kona o organizaciji in financiranju zaposlovanja 
(»Uradni list SFRJ« št. 15/65, 51/65, 47/66, 55/69 in 9/70)j 

2) zakon o posredovanju pri zaposlovanju jugo- 
slovanskih državljanov v tujini (»Uradni list SFRJ« 
št. 13/72); 

3) pravilnik o pogojih, ob katerih smejo delovne 
organizacije pošiljati svoje delavce na delo v tujino 
(»Uradni list SFRJ« št. 29/71). 

38. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

415. 

Na podlagi 4, toČKe pod 1) ustavnega amandmaja 
XXXVII izdajam 

UKAZ 

O IvAZGLASITVI ZAKONA O PRENEHANJU VE- 
LJAVNOSTI ZAKONA O USMERJANJU SREDSTEV, 
IZ KATERIH SE BODO DAJALI NEKATERI INVE- 

STICIJSKI KREDITI 

Razglaša se zakon o prenehanju veljavnosti za- 
kona o usmerjanju sredstev, iz katerih se bodo dajali 
nekateri investicijski krediti, ki ga je sprejela Zvezna 

skupščina na seji Zbora narodov dne 8. junija 1973 in 
na seji Gospodarskega zbora dne 7. junija 1973, 

Predsednik 
Josip BrOz 

republike! 
Tito s. r. 

PR št. 206. 
Beograd, 8. junija 1973. 

Predsednik 
Zvezne skupščine: 

Mijalko Todorović s. 

ZAKON 

^O,vt™ENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA O USMERJANJU SREDSTEV, IZ KATERIH SE BODO 
DAJALI NEKATERI INVESTICIJSKE KREDITI 

1. člen 
Zakon o usmerjanju sredstev, iz katerih se bodo 

dajali nekateri investicijski krediti (»Uradni Ust 
SFRJ« št. 54/67 in 42/69), neha veljati. 

2. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

416. 

Na podlagi četrte alinee tretjega odstavka 1. točke 
ustavnega amandmaja IX v zvezi s prvim odstavkom 
227. člena ustave Socialistične federativne republike 
Jugoslavije je sprejela Zvezna skupščina na predlog 
predsednika Zveznega izvršnega sveta in na podlagi 
mnenja svoje komisije za volitve in imenovanja na 
seji Zbora narodov dne 8. junija 1973 in na seji Druž- 
beno-polltičnega zbora dne 7. junija 1973. 

ODLOK 

o izvolitvi Članov zveznega izvršnega 
SVETA 

Za člane Zveznega izvršnega sveta se izvoljeni! 

1. Dušan Gligorijevič, 
2. Trpe Jakovlevski, 
3. Ivo Jerkič, 
4. Mirjana Krstinič, 
5. Marko Orlandić, 
6. Blagoj Popov. 

Zvezna skupščina 

AS št. 828. 
Beograd, 8. junija 1973. 

Predsednik 
Zvezne skupščine: 

Mijalko Todorović s, r. 

Podpredsednik 
Družbeno-političnega 

zbora: 
Ulja Rikanović s. r. 

Predsednik: 
Zbora narodov! 

Mik« Spiljak e. r. 
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417. 

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o 
družbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 
35/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O MAKSIMALNIH CENAH ZA EMBALAŽO IZ BELE 
PLOČEVINE 

1. Proizvajalne organizacije združenega dela, ki 
izdelujejo embalažo iz bele plofevine, smejo povečati 
svoje sedanje prodajne cene za embalažo iz bele plo- 
čevine največ za llVo ob ohranitvi sedanjih prodajnih 
pogojev. 

2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
y »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 163. 
Beograd, 6. junija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijeđić s. r. 

418. 

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena zakona o 
deviznem poslovanju (»Uradni list SFRJ« št. 36/72 in 
71/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O DOLOČITVI BLAGOVNEGA KONTINGENTA ZA 
ZLATO V LETU 1973 

1. Blagovni kontingent, do katerega smejo uporab- 
niki zlata v letu 1973 kupovati nepredelano zlato od 
proizvajalcev v Jugoslaviji ali v tujini, se določa 
v količini in znaša: 

V kilogramih 
1) za rede in medalje 3 
2) za zobotehniške namene 1.153 
3) v znanstvene namene 7 
4) za industrijo 425 
5) za predelavo zlata v 

nakit in druge predmete 
iz zlata 3.885 

Organizacije združenega dela — proizvajalci zlata 
v Jugoslaviji smejo poleg količine najmanj 500 kilo- 
gramov iz blagovnega kontingenta, ki je določen v 
prvem odstavku te točke pod 5), uporabiti za prede- 
lavo zlata v svojih organizacijah tudi še 50% od ko- 
ličine. za kolikor povečajo proizvodnjo zlata v letu 
1973 v primerjavi s proizvodnjo zlata v letu 1972. 

2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
V »Uradnem listu SFRJ«. 

R, p. št. 164. 
Beograd, 6. junija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 

419. 

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena zakona o 
prehajanju čez državno mejo in gibanju v mejnem 
pasu (»Uradni list SFRJ« št. 6/73) izdaja Zvezni izvršni 
svet na predlog zveznega sekretarja za notranje 
zadeve 

ODLOK 

O RAZŠIRITVI MEJNEGA PASU NA POSAMEZNIH 
DELIH DRŽAVNE MEJE 

1. Na delih državne meje z Ljudsko republiko 
Albanijo, Kraljevino Grčijo, Ljudsko republiko Bol- 
garijo, republiko Avstrijo in republiko Italijo se raz- 
širi mejni pas. Njegova črta na delih, kjer se razširi, 
poteka: 

а) na državni meji z Ljudsko republiko Albanijo: 
1) 1.000 metrov zahodno od državne meje od ustja 

reke Bojane v Jadransko morje čez otok Ada do 
zahodnega brega desnega rokava reke Bojane in 
naprej po njem do vasi Sv. Nikola; 

2) od mejnega kamna Ai2 po stezi ki seka brez- 
imen! potok in se naprej severozahodno čez trigono- 
metra 96 in 113, vrača v mejni pas pri mejnem 
kamnu Ai4; 

3) od mejnega kamna A2I9/VII čez trigonometer 
1443 in naprej v globino 300 metrov od mejne črte, 
300 metrov zahodno od trigonometra 1788, po pešpoti 
do naselja Kunorski (izključujoč samo naselje), 800 
metrov severozahodno od mejnega kamna A224, naprej 
po pešpoti do izvira pri naselju Studenica, severno do 
Rikavačkega jezera (izključujoč samo jezero), 600 met- 
rov vzhodno od kote 1809, po kolovozu do pešpoti v 
Laz Miljanov, v globino 300 metrov od mejne črte do 
mejnega kamna B6, čez trigonometer 1960 (Suvi vrh), 
Vujevo planino, Gornje vode in naprej po stezi do 
500 metrov južno od naselja Rupe, čez koto 1722 in 
trigonometer 1966 (Siljeva glava), Repište ter po stezi 
čez mejni pas pri mejnem kamnu B8; 

4) od mejnega kamna B14 in naprej 650 metrov 
po reki Grnčar, po kolovozu do križišča severozahodno 
od kote 1068, čez Konjski krš in se po pešpoti čez koto 
1898 vrača v mejni pas na koto 2090 (mejni kamen); 

5) od mejnega kamna B16 čez koto 1956 (Cokište) 
in izvira Kroni sirme, nato čez kote 2110, 2031, 1802, 
1638, naprej od mejnega kamna B20 v globino mejne 
ceste — steze do mejnega kamna B28, po stezi 900 
metrov severno od vrha Tromedje (kota 2366), čez 
Juničko pločico, koto 2302, trigonometer 2304 (Rasa 
Zogit) in naprej po južni stezi do mejnega kamna C2; 

б) od mejnega kamna C2/IV (Maja Zez) po mejni 
poti — stezi do reke Beli Drim; 

7) od mejnega kamna D10/II po mejni cesti — 
stezi do trigonometra 765 in naprej po mejni stezi — 
cesti do na 400 metrov vzhodno od trigonometra 2092 
(Serupa), nato čez trigonometra 1785, 2100, koto 1719, 
trigonometre 2251, 2261 in 2044, koto 2305, trigono- 
metre 2391 (Kabaš), 2002, 1934, 2082, 1863 (Žverinja), 
1635, 1406 in 1745, koto 2238 (Rudina) in naprej po 
potoku in stezi 300 metrov severno od vasi Banjište 
in se pri mejnem kamnu E14 (Rešanski potok) vrača 
v mejni pas; 
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8) od mejnega kamna E14 (Rešanski potok) do 
mejnega kamna E17 se mejni pas razširja že za 100 
metrov; 

9) od mejnega kamna E17 po mejni cesti — stezi 
in se pri mejnem -kamnu £21 (vas Djepište) vrača v 
mejni pas; 

10) od mejnega kamna E23 čez koti 628 in 958, 
na jug ob obstoječi mejni cesti — stezi čez Cukni ta- 
pan, Kalkan, Strižak, trigonometre 1973, 2078, .1839, 1823 
(Cirk—Vokara) in mejni cesti — stezi do mejnega 
prehoda Cafa San; 

11) od mejnega prehoda Cafa San do zahodne 
obale Ohridskega jezera (mejni kamen 49) — se mejni 
pas razširja še za 200 metrov; 

12) mejni pas na Ohridskem jezeru se razširja na 
500 metrov; 

13) 100 metrov od obale Ohridskega jezera po 
cesti poleg izvira reke Črni Drim do cerkve (kota 708), 
in se premočrtno 750 metrov vzhodno od cerkve vrača 
na stezo, gre po njej in se vrača severno od mejnega 
kamna F6, kjer vstopa v mejni pas; 

14) od mejnega kamna 7/IV po mejni cesti — stezi 
čez Staro Galičico, Tesen kamen do mejnega kamna 
13 (Petrov dol); 

15) od mejnega kamna 13 premočrtno na trigono- 
meter 1116, nato pa se do obale Prespanskega jezera 
— mejni kamen F20 razširja mejni pas še za 200 
metrov; 

b) na državni meji s Kraljevino Grčijo: 
1) od ustja Sogorske reke, ki se vliva v Prespan- 

sko jezero po njenem zgornjem toku do karavle Du- 
penska, po konjski stezi do izvira Močarta, nato proti 
severovzhodu in nadaljuje po konjski stezi do Cola- 
kota, seka sestav Baltanske reke (700 metrov južno 
od kote 1421), nato premočrtno na koto 1632, daije na 
trigonometer 1152 (Tumba Likos), odtod proti jugu 
po pešpoti do trigonometra 1353, nato vzhodno po 
Đragoški reki do trigonometra 745; 

2) od trigonometra 745 do mosta na Dragoški rskl 
pa cesti Bitola—Lerin, se mejni pas razširja še za 100 
metrov; 

3) zahodno od mejnega kamna 132 na 600 metrov 
od ceste na prehodu Zivojno čez Debelo Stezo, karavlo 
Prlič, severovzhodno na izvir pri karavli Rogoš, da- 
lje na koto 1235 (Glava), nato premočrtno na konj- 
sko stezo 700 metrov severozahodno od karavle Man- 
dič, nadaljuje po stezi na koto 1694 (Črna Stena), nato 
proti jugovzhodu po pešpoti do brezimenega potoka 
600 metrov severovzhodno od karavle Ognjanov, po 
potoku na koto 864, dalje po reki Berska čez Gra- 
dište na koto 1152, Kopanke, koto 1287, trigonometra 
1558 (Redir) in 1565 (Vikalo), koto 1453 (Niska pre- 
seka), trigonometer 1701 (Golover), odtod proti severu 
In seka cesto pri karavli Cerova Poljana, vodi severo- 
vzhodno na koti 1344 (Gramada) in 1261, trigonometer 
1629 (Kozjakov kamen), koto 1714 (Kučkin kamen), 
trigonometer 1592 (Stogot), čez Mramor na tri- 
gonometer 1184 (Kremen), odtod proti vzhodu 
na trigonometer 1196, koti \1335 in 1130, nato proti 
severovzhodu na trigonometra 1283 (Turški rid) in 
1369, čez Kozije stene na koto 1269, odkoder proti 
jugovzhodu na trigonometer 1601, koto 1605, trigono- 
meter 1698, nato severovzhodno ob gornjem toku 
Stare reke, čez jugovzhodna pobočja Gladnice na koto 
1545, dalje na trigonometer 1849 (Momina Čuka), 
Odtod proti vzhodu na trigonometre 1999, 1521 in 1704, 
nato proti jugovzhodu na koto 1230 (Milisin), trigono- 
meter 861 (Skrkađi Palja), nakar proti jugu in vstopa 

v mejni pas na koto 919, nato proti jugovzhodu do 
kote 700, nadaljuje vzhodno po Saranderški rek; do 
kote 391, čez severovzhodna pobočja Malega Krsa, 
izstopa na koto 528, nadaljuje čez trigonometer ''бз' 
do kote 167; 

4) od kote 167 do desnega brega reke Vardar se 
mejni pas razširja še za 200 metrov; 

5) od trigonometra 235 (Er. Dautli) severno na 
trigonometer .250, izstopa premočrtno na konjsko stezo 
500 metrov severozahodno od mejnega kamna 44/11, 
nato proti "severovzhodu na trigonometer 697, nato 
jugovzhodno premočrtno čez Dovdjelijo na koto 404 
in izstopi po kolovozu 500 metrov severozahodno od 
karavle Raškrsnica; 

6) od karavle Raskrsnica do obale Dojranškega 
jezera se mejni pas razširja že za 200 metrov;. 

7) od steze (južno od trigonometra 647 — Catal 
Cešmi) ob potoku Orladere, čez Cesmo Adji bunar, 
naprej vzhodno po mejni stezi — cesti do jugoslovan- 
sko-grško-bolgarske tromeje; 

c) na državni meji z Ljudsko republiko Bolgarijo; 
1) 200 metrov severno od tromeje izstopa na koto 

930, se obrne proti severovzhodu in pri mejnem kam- 
nu 5 vstopa v mejni pas; 

2) od mejnega kamna 26 (600 metrov severozahod- 
no od prehoda Novo Selo), čez Senkovice, trigono- 
meter 404 in izstopa na .kolovoz 300 metrov zahodno 
od mejnega kamna 28, nato proti severovzhodu in 
izstopa na koto 562, nato pa v mejni pas; 

3) od trigonometra 1223 (mejni kamen 62), odtod 
ob karavli Hasan Paše proti severa in izstopa 400 
metrov zahodno od kote 1103 (Kitka), nadaljuje seve- 
rozahodno čez Studene vode, gre 400 metrov vzhodno 
od karavle Papornik in izstopa premočrtno 300 metrov 
zahodno od trigonometra 1146 (mejni kamen 66), nato 
premočrtno na kolovoz 450 metrov zahodno od tri- 
gonometra 1291 (Obel), nadaljuje po kolovozu do kri- 
žišča, odkoder se mejni pas razširja še za 200 metrov 
in se pri mejnem kamnu 69 vrača v mejni pas; 

4) od trigonometra 1179 (Planinica) na severo- 
zahod po kolovozu čez Cerno Skalo, Vlaovec malo 
proti zahodu do križišča kolovozov 250 metrov južno 
cd mejnega kamna 78, nadaljuje po kolovozu — stezi 
in izstopa 400 metrov južno od mejnega kamna 79, 
nadaljuje po omenjeni cesti do trigonometra 1043, 
nato proti severozahodu in izstopa 350 metrov južno 
od mejnega kamna 81, se obrne proti jugozahodu, gre 
350 metrov južno od trigonometra 1190, nato proti 
severozahodu čez trigonometra 1305 (Strbi vrv) in 
1387 (Ravno) in se po mejni stezi vrača v mejni pas 
zahodno od kote 1602 (Siva kobila); 

5) od trigonometra 1580 (Baždarnica), severo- 
zahodno čez zaselek Stičarci (izključujoč hiše zaselka), 
250 metrov vzhodno od trigonometra 1157, nadaljuje 
premočrtno 300 metrov zahodno od karavle Deve Bair 
in izstopa na trigonometer 1252 (Velika Kitka), kjer 
vstopa v mejni pas; 

6) od mejnega kamna 318 (Kopren) izstopa 750 
metrov zahodno na konjsko stezo, nadaljuje severo- 
zahodno po stezi do izvira (zahodno od vrha Tri čeke), 
se obrne proti zahodu 850 metrov do pešpoti, nada« 
ljuje po njej in poteka severozahodno po konjski 
stezi 250 metrov južno od trigonometra 1912, nadaljuje 



f Stran 1002. — Številka 83. URADNI LIST SFRJ Četrtek, 14. junija 1973. 

proti zahodu do potoka Strmoljski do, po njem do 
ustja v Javorsko reko, ob Javorski reki navzgor čez 
kote 891, 1016 in 1430 do konjske steze na Dugem bilu, 
po konjski stezi do Treh Kladencev, in naprej premo- 
črtno čez koto 1494 (Mirica), trigonometra 1363 in 1305 
do razpotja 700 metrov vzhodno od trigonometra 1335 
(Ravno Bučje), nadaljuje po mejni stezi čez Vrlo Stru- 
go, Orlov kamen in Golaš ter se "500 metrov severo- 
zahodno od mejnega kamna vrača v mejni pas; 

d) na državni meji v Republiko Avstrijo: 
1) od mejnega kamna 3/176 po novo regulirani 

strugi potoka Kučnice do ustja v reko Muro, nato po 
reki Muri v mejni pas; 

2) od mejnega kamna VII/l (Murski dvor) čez 
trigonometer 355 — na zahod 350 metrov do brezime- 
nega potoka in naprej po njem in se pri mejnem 
kamnu VII/27 vrača v mejni pas; 

3) od mejnega kamna VII/57 (Gozd Bolt) po kolo- 
vozu do mejnega kamna VIII/2, kjer se vrača v mejni 
pas; 

4) od trigonometra 382 (severno od Šentilja) v 
globino 400 metrov zahodno do mejnega kamna 
VIII/93, kjer se vrača v mejni pas; 

5) od mejnega kamna X/1 naravnost proti jugo- 
zahodu do mejnega kamna Х/47, kjer se vrača v 
mejni pas; 

6) od mejnega kamna Х/92 (Pavlič) v globino od 
200 do 400 metrov vse do mejnega kamna Х/320 (Sr- 
šen), kjer se vrača v mejni pas; 

7) od mejnega kamna Х1/20 (severno od Sv. Duha) 
v globino 250 metrov do mejnega kamna Х1/45, kjer 
se vrača v mejni pas; 

8) od mejnega kamna Х1/59 (Holand) v globino 
250 metrov do mejnega kamna Х1/73, kjer se vrača 
v mejni pas; 

9) od mejnega kamna Х1/287 (Zg. Pavlič) v glo- 
bino 400 metrov do mejnega kamna Х1/297, kjer se 
vrača v mejni pas; 

10) od mejnega kamna ХШ/147 (Osojnik) v glo- 
bino od 250 do 300 metrov do mejnega kamna XIV/254 
(Kozji vrh), kjer se vrača v mejni pas; 

11) od mejnega kamna XV/39 (Košenjak) v glo- 
bino 400 metrov, jugozahodno proti kmetiji Ravnjak 
(izključujoč kmetijo) čez trigonometer 978 in se pri 
mejnem kamnu XVI/116 vrača v mejni pas; 

12) od mejnega kamna XVII/145, zahodno čez gre- 
ben Strojna (severno 400 metrov), trigonometer 1043 po 
kolovozu do mejnega kamna XVII/236, kjer se vrača 
v mejni pas; 

13) od mejnega kamna XVIII/110 na jug čez cesto 
severovzhodno od trigonometra 529, proti jugovzhodu 
250 metrov zahodno od trigonometra 580, in naprej po 
kolovozu do Kmetije Vogl (izključujoč kmetijo), čez tri- 
gonometra 706 in 747 (izključujoč hišo kmeta Jelena), 
na jug do kmeta Potočnika (izključujoč hišo), po konjski 
stezi 250 metrov od mejnega kamna Х1Х/256, čez tri- 
gonometra 1731 (Peca) in 1175, naprej proti zahodu 
po kolovozu v globino 25p metrov od kote 1172 (mejni 
kamen), čez izvir Repov potok (izključujoč zaselek 
Koprivna in koto 1218 — Sv. Ana), po Repovem po- 
toku do 400 metrov v globino od mejnega kamna 
ХХ1/169, zajema greben Olševo, čez trigonometer 1308 
(Zeleznik), koto 1241, izključujoč hiše vasi Podolševo 
in hiše kmetov Kolarja, Covnika, Perka in Matka, po 

' kolovozu zajemajoč koto 1590 in trigonometer 1636, 

čez trigonometer 1392, grebena Rinka in Ravensko 
Kočno (izključujoč kolovoz) nato severozahodno do 
mejnega kamna ХХ111/65, kjer se vrača v mejni pas; 

14) od prelaza Jezerski vrh (izključujoč hiše) po 
kolovozu in se pri mejnem kamnu ХХШ/133 vrača v 
mejni pas; 

15) od mejnega kamna ХХШ/155 čez koto 1411 
(Zingerc) po mejni stezi severno od Murnove kmetije, 
jugozahodno po pobočjih Virnikovega Grintavca in 
se pri mejnem kamnu ХХ111/189 vrača v mejni pas; 

16) od trigonometra 1634 (Pečovnik) 750 metrov 
jugozahodno od trigonometra 1801, čez potok Košutnik, 
po mejni stezi čez Krnico, Cisovec, planino Pungrat, 
trigonometer 1595, Kofce, trigonometer 1745, izključujoč 
koto 971, in po konjski stezi v smeri starega mejnega 
prehoda Ljubelj in se 50 metrov vzhodno vrača v mejni 
pas; 

17) od starega mejnega prehoda Ljubelj (50 met- 
rov zahodno), zajemajoč Ljubeljščico, čez trigonometer 
1704, izključujoč Zelenico, 200 metrov severno od tri- 
gonometra 1797, po stezi neverno od Srednje peči, nato 
po stezi na Stol in severno od Valvazorjevega doma 
čez izvir Urbas do izvira Veliki Javornik, na stezo 
severno od Mavre, čez trigonometer 1432; severno od 
Savskega molžišča, čez koto 1466, Jeseniško planino, 
Hrušensko planino, zajema Crničji vrh, čez koto 1150, 
trigonometer 1460 (Bela peč), koti 1065 in 1007 (most 
na Belci), Terčerco, koto 1280, trigonometer 1478 (Lepi 
vrh), koto 1424 (Debela peč), trigonometer 1489, Strug 
južno od Doliča (izključujoč Brlog), severno od kolo- 
voza čez Cipo in se 200 metrov vzhodno od kote 1073 
(mejni kamen na mejnem prehodu Podkoren) vrača 
v mejni pas; 

e) na državni meji z Republiko Italijo: 
1) od mejnega kamna 11/37 (Rateče) po stezi vz- 

hodno od mejnega kamna 11/93 (Mecesnovec), nada- 
ljuje proti jugu do kolovoza, po kolovozu proti izviru 
Nadiže, čez izvir Nadiže, zajema Vevnico (trigono- 

" meter 2359) ter Mali in Veliki Mangrt in se vrača na 
mejni kamen V/6); 

2) od mejnega kamna V/19, jugozahodno 200 met- 
rov v globino od trigonometra 2133, čez Dren, 500 
metrov južno od trigonometra 1617 (Predelske glave), 
kjer se vrača v mejni pas; 

3) od mejnega kamna VIII/17 čez koto 865 na 200 
metrov severno od kote 812 (Rokavec), koti 2018 (Vrh 
Ribežnov), 2051 (Vratni vrh) do mejnega kamna XIII 
(Lopa), kjer se vrača v mejni pas; 

4) od trigonometra 2317 (Laška planja), 200 metrov 
vzhodno od mejnega kamna XVI/20 (Mala Baba), čez 
koto 1407, po stezi južno od trigonometra 1720 (Skut- 
nik),"naprej po stezi in brezimenem potoku in se 200 
metrov severno od mejnega prehoda Zaslap vrača v 
mejni pas; 

5) od mejnega prehoda Zaslap zahodno 300 met- 
rov, čez Drnohlo, trigonometer 1630 (Veliki Muzec), po 
Plazeh in potoku Plaze 300 metrov od mejnega kamna 
XXII, naprej proti jugu po stezi do sotočja potokov 
Globotnik in Plaze, kjer se vrača v mejni pas; 

6) jugozahodno 500 metrov od mejnega kamna 
XII (blok Krvavi potok) proti jugozahodu v globino 
500 metrov, čez potoka Botač in Glinščico, čez Cesar- 
jevec, trigonometer 447 in se severozahodno od vasi 
Socerb vrača v mejnt pas. 

2. Na cestnih mejnih prehodih se razširja mejni 
pas na 400 metrov v globino in na po 250 metrov z 
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desne in leve strani javne ceste, ki vodi čez mejni 
prehod. 

Izjemoma se na cestnem mejnem prehodu »Djer- 
dap« mejni pas razširja na 825 metrov v globino — 
od mejne črte na Donavi do ceste Klano vo—Teki j a 
(Donavska magistrala) in na po 1.500 metrov po reki 
navzgor in navzdol od hidroelektrarne oziroma plov- 
bnega kamna 944,500 (Kosovica reka) — ob reki 
navzgor in plovbnega kamna 941,500 — ob reki nav- 
zdol, na mejnih prehodih Gradina in Horgoš na 800 
metrov v globino, na mejnem prehodu Ljubelj na 1100 
metrov v globino, na mejnem prehodu Učeja pa 2100 
metrov v globino. 

3. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 165. 
Beograd, 23. maja 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedic, s. r. 

420. 

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o 
družbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 
35/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O MAKSIMALNIH CENAH ZA UMETNA GNOJILA 
IN PESTICIDE 

1. Organizacije združenega dela, ki proizvajajo 
umetna gnojila, oblikujejo prodajne cene za dušikova 
gnojila tako, da smejo znašati za kilogram aktivne 
(hranljive) snovi dušika (N) največ 3,792 dinarjev. 

2. Organizacije združenega dela, ki proizvajajo 
umetna gnojila, oblikujejo prodajne cene za fosforna 
gnojila v prahu tako, da smejo znašati za kilogram ak- 
tivne (hranljive), v vodi in v citronski kislini topne 
snovi fosforja (P2O5) največ 3,244 dinarjev. 

3. Organizacije združenega dela, ki proizvajajo 
mešana in kompleksna gnojila, oblikujejo prodajne ce- 
ne zanje kalkulativno, tako da smejo zaračunati: 

1)za 1 kg hranljive snovi dušika v omenjenih gno- 
jilih — največ 3,792 dinarjev; 

2) za 1 kg hranljive snovi kalija (KsO) v omenjenih 
gnojilih — največ 1,346 dinarjev; 

3) za 1 kg aktivne snovi fosforja (P2O5) v omenje- 
nih gnojilih, če je topna v vodi — največ 3,495 dinar- 
jev, če je topna v citronski kislini — največ 3,244 
dinarjev. 

4. Za stroške s predelavo in drobljenjem smejo 
organizacije združenega dela, ki proizvajajo mešana in 
kompleksna gnojila, zaračunati pri toni mešanih in po- 
sameznih fosfornih gnojil največ 98 dinarjev, pri toni 
kompleksnih gnojil pa največ 176 dinarjev. 

5. Cene za netopna fosforna gnojila mikrofos (fini 
fosfat) z 28V0 skupnega P2O5 se smejo oblikovati do 
ravni cene za superfosfat s 170/o P2O5. V zvezi s tem 
sme znašati cena za neraztopljeni P2O5 v mešanih gno- 
jilih, proizvedenih na bazi mikrofosa (finega fosfata) 
največ 1,970 dinarjev za 1 kg PsOs. 

6. Cene oblikovane na način iz 1. do 5. točke tega 
odloka se smejo v sezonskih mesecih potrošnje gnojil 
povečati največ do 20 dinarjev, v nesezonskih mesecih 
potrošnje pa zmanjševati najmanj za 20 dinarjev za 
eno tono gnojila.' 

V posameznem koledarskem letu sme biti največ 
šest sezonskih mesecev. 

Proizvajalci morajo v svojih javno objavljenih 
cenikih določiti sezonske in nesezonske mesece ter ce- 
no po posameznih mesecih. 

7. Cene za gnojila na bazi kalijevega sulfata, kali- 
jevega magnezijevega sulfata kakor tudi za gnojila z 
mikroelementi in pesticidi se oblikujejo za glavne 
hranljive snovi po določbah 1. do 6. točke tega odloka, 
za snovi iz te točke pa po dejarjski nabavni ceni. 

8. Cene, oblikovane na način iz 1. do 7. točke tega 
odloka so mišljene franko naloženo na vagon ali to- 
vornjak v tovarni ali franko naloženo na vlek v 
rečnem pristanišču tovarne, vštevši stroške s pakira- 
njem in embalažo. 

9. Organizacije združenega dela, ki proizvajajo pe- 
sticide, smejo povečati sedanje prodajne cene za vse 
pesticide, razen za modro galico, največ do 19,9%. 

10. Z dnem, ko začne veljati ta odlok neha veljati 
3z točka odloka o maksimiranju cen za vse proizvode 
in storitve (»Uradni list SFRJ« št. 53/71, 6/72, 8/72, 
11/72, 12/72, 17/72, 19/72, 24/72, 26/72, 28/72, 30/72, 31/72, 
35/72. 38/72, 54/72 in 60/72). 

11. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
V »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 168, 
Beograd, 6. junija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik 
Džemal Bijedic s. r. 

421. 

Na podlagi drugega odstavka 37b člena zakona o 
prometu blaga in storitev s tujino (»Uradni list FLRJ« 
št. 27/62 in »Uradni list SFRJ« št. 14/65, 28/66, 54/67, 
15/71, 29/71 in 26/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O DOLOČITVI IN DELITVI GLOBALNE DEVIZNE 
KVOTE ZA UVOZ BLAGA OSEBNE POTROŠNJE V 

LETU 1973 

1. Za uvoz blaga osebne potrošnje v letu 1973 je 
določena globalna devizna kvota 1.353,200.000 dinarjev 
v devizah, ki imajo pomen za ohranitev likvidnosti v 
mednarodnem plačevanju. 

2. Od zneska iz 1. točke tega odloka se izločijo 
zneski za posebne namene, in sicer: 

1) 326,400.000 dinarjev — za intervencije na trgu 
po odločbah zveznega sekretarja za trg in cene; 

2) 255,000.000 dinarjev — za uvoz blaga osebne po- 
trošnje iz držav v razvoju, s katerimi se blago plačuje 
v devizah, ki imajo pomen za ohranitev likvidnosti v 
mednarodnem plačevanju; 
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3) 58,000.000 dinarjev — za plačevanje blaga oseb- 
ne potrošnje, ki se uvaža iz Ljudske republike Ma- 
džarske; 

4) 40,800 000 dinarjev — za plačevanje blaga oseb- 
ne potrošnje, ki ga uvažajo organizacije, registrirane 
za mali obmejni in sosedni čezmorski promet z Ita- 
lijo; 

5) 68,000.000 dinarjev — za kupovanje blaga oseb- 
ne potrošnje, katerega eksponati so razstavljeni na do- 
mačih sejemskih prireditvah, ki jih prirejajo organi- 
zacije združenega dela, registrirane za organiziranje 
mednarodnih sejmov, od tega za odkup eksponatov 
držav v razvoju 25,500.000 dinarjev; 

6) 17,000.000 dinarjev — za plačevanje filmov, ki 
se uvažajo za predvajanje; 

7) 51,000.000 dinarjev — za plačevanje uvoza mor- 
skih rib. 

3. Sredstva globalne devizne kvote iz 1. točke tega 
odloka, zmanjšana za znesek iz 2. točke tega odloka, 
se razdelijo republikam in avtonomnim pokrajinam 
ustrezno deležu nadrobnega prometa blaga v republiki 
oziroma avtonomni pokrajini v skupnem nadrobnem 
prometu blaga v Jugoslaviji v letu 1972. 

O razdelitvi sredstev iz prvega odstavka te točke 
se dogovorijo organizacije združenega dela v gospo- 
darskih zbornicah republik in gospodarskih zbornicah 
avtonomnih pokrajin. 

Pravico do deleža pri delitvi globalne devizne 
kvote za uvoz blaga osebne potrošnje imajo vse organi- 
zacije združenega dela, ki so udeležene v skupnem 
nadrobnem prometu blaga v republiki oziroma avto- 
nomni pokrajini, po merilih, o katerih se dogovorijo 
gospodarske zbornice republik oziroma avtonomnih 
pokrajin v Gospodarski zbornici Jugoslavije. 

4. O razdelitvi zneskov iz 2. točke pod 2) do 7) tega 
odloka se organizacije združenega dela dogovorijo v 
okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije. 

5. Znesek iz 2. točke pod 1) tega odloka se uporabi; 
1) za uvoz blaga, ki ga primanjkuje na trgu; 
2) za uvoz blaga, ki je namenjeno za zadovoljitev 

znatno večjih potreb na trgu, nastalih zaradi izjemnih 
ali nepričakovanih dogodkov ali okoliščin; 

3) na predlog Zveznega zavoda za cene — za uvoz 
blaga, za katero je cena na domačem trgu po podatkih 
o gibanju cen znatno višja od ravni cen zanj v 
prejšnjem obdobju. 

Da bi imel ta uvoz določen vpliv na prodajne cene 
na drobno na trgu, se bodo sredstva iz 1. točke pScl 
1) tega odloka dovoljevala praviloma organizacijam 
združenega dela, ki zagotovijo za blago, ki se uvaža, 
najugodnejše- pogoje glede cene in dobavnega roka. 

Uvoz lahko organizirata ob pogojih iz prvega 
Odstavka te točke Zvezna direkcija za rezerve ži- 
vil in Zvezna direkcija za rezerve industrijskih izdel- 
kov, če jima to poveri zvezni sekretar za trg in cene. 

6. O razdelitvi zneska iz 2. točke pod 2) tega od- 
loka se organizacije združenega dela dogovorijo v Gos- 
podarski zbornici Jugoslavije tako, da to ustreza regio- 
nalnemu usmerjanju in merilom, ki jih določi Zvezni 
sekretariat za zunanjo trgovino. 

7. Po razdelitvi globalne devizne kvote iz 2. točke! 
pod 2) do 7) tega odloka pošlje- Gospodarska zbornica 

Jugoslavije poročilo o razdelitvi z ustrezno dokumenta- 
cijo Zveznemu sekretariatu za trg in cene. 

8. Ce se organizacije združenega dela ne morejo do- 
govoriti o razdelitvi deviz iz 2. točke pod 2) do 7) tega 
odloka, pošlje Gospodarska zbornica Jugoslavije za- 
pisnik z ustrezno dokumentacijo Zveznemu sekretari- 
atu za trg in cene, da razdeli mednje zadevno glo- 
balno devizno kvoto. 

Zvezni sekretariat za trg in cene razdeli zneske 
deviz iz 2. točke pod 2) do 7) tega odloka takole: 

1) znesek iz 2. točke pod 2) tega odloka — med or- 
ganizacije združenega dela, ki jih določi Zvezni sekre- 
tariat za zunanjo trgovino; 

2) znesek iz 2. točke pod 3) tega odloka — med or- 
ganizacije združenega dela v sorazmerju z njihovim 
uvozom blaga osebne potrošnje iz Ljudske republike 
Madžarske v letu 1972; 

3) znesek iz 2. točke pod 4) tega odloka — med 
organizacije združenega dela v sorazmerju z njihovo 
udeležbo pri uvozu v malem obmejnem prometu v letu 
1972; 

4) znesek iz 2. točke pod 5) tega odloka — med 
organizacije združenega dela v sorazmerju s sredstvi, 
ki so jih izkoristile za nakup blaga osebne potrošnje 
od razstavljalcev na domačih sejemskih prireditvah v 
letu 1972; 

5) znesek iz 2. točke pod 6) tega odloka — med or- 
ganizacije združenega dela, ki so registrirane za izvoz 
in uvoz filmov za predvajanje, v sorazmerju, v kakr- 
šnem so bile s svojim izvozom oziroma uvozom fil- 
mov za predvajanje v letu 1972 udeležene pri njihovem 
celotnem izvozu oziroma uvozu v omenjenem letu; 

6) znesek iz 2. točke pod 7) tega odloka — med or- 
ganizacije združenega dela v sorazmerju z njihovim 
uvozom morskih rib za osebno potrošnjo v letu 1972. 

9. Ce se organizacije združenega dela po drugem 
odstavku 3. točke tega odloka ne morejo dogovoriti o 
razdelitvi sredstev iz prvega odstavka 3. točke tega od- 
loka, jih razdeli pristojni republiški oziroma pokrajin- 
ski organ, ko dobi poprej poročilo in mnenje gospodar- 
ske zbornice republike oziroma gospodarske zbornice 
avtonomne pokrajine. 

10. Po razdelitvi globalne devizne kvote iz prvega 
odstavka 3. točke tega odloka pošlje gospodarska zbor- 
nica republike oziroma gospodarska zbornica avtonom- 
rie pokrajine poročilo o razdelitvi z ustrezno dokumen- 
tacijo Zveznemu sekretariatu za trg in cene. 

Ce razdeli globalno devizno kvoto iz prvega od- 
stavka 3. točke tega odloka pristojni republiški oziro- 
ma pokrajinski organ, pošlje poročilo iz prvega od- 
stavka te točke omenjeni organ. 

11. Zvezni sekretariat za trg in cene izda vsaki 
organizaciji združenega dela, ki ima po tem odloku 
pravico do globalne devizne kvote, odločbo o devizni 
kvoti, ki ji pripada. 

12. Zvezni sekretariat za trg in cene lahko določi 
v sporazumu z Zveznim sekretariatom za zunanjo tr- 
govino dinamiko uporabe sredstev globalne devizna 
kvote iz 3. točke tega odloka. 

Pri določanju dinamike uporabe sredstev iz prvega 
odstavka te točke je treba upoštevati založenost trga 
z blagom osebne potrošnje. 

13. Ce se organizacija združenega dela pri uporabi 
deviz ne drži tega načina, kot ji je določen v odločbi. 
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izdani po 11. točki tega odloka, mora pooblaščena ban- 
ka to sporočiti Zveznemu sekretariatu za trg in cene. 

V primeru iz prvega odstavka te točke ustavi 
Zvezni sekretariat za trg in cene taki organizaciji zdru- 
ženega dela nadaljnjo uporabo sredstev globalne deviz- 
ne kvote. 

14. Sredstva iz 1. točke tega odloka je dovoljeno 
uporabiti za plačevanje uvoznih nadomestnih delov za 
osebne automobile. 

15. Devize, ki so jim potrebne za uvoz blaga osebne 
potrošnje iz držav, s katerimi so sklenjeni sporazumi 
o klirinškem plačevanju, za katero je z odlokom o bla- 
gu, katerega izvoz in uvoz sta regulirana (»Uradni list 
SFRJ« št. 58/70, 42/71, 33/72, 53/72, 64/72 in 17/73), pred- 
pisan uvozni režim na podlagi globalne devizne kvote, 
prodaja organizacijam združenega dela, ki imajo pra- 
vico do sredstev iz 1. točke tega odloka, pooblaščena 
banka v okviru blagovnih list, določenih v sporazumu 
z državami, iz katerih se blago uvozi. 

Za plačevanje uvoza blaga osebne potrošnje iz pr- 
vega odstavka te točke iz posameznih držav, s katerimi 
so sklenjeni sporazumi o klirinškem plačevanju (Grči- 
ja), je določen za leto 1973 skupen znesek 102,000.000 
dinarjev. 

Znesek iz drugega odstavka te točke se uporabi 
za blagovne intervencije na trgu po odločbah zvezne- 
ga sekretarja za trg in cene. 

16. Neporabljene devize globalne devizne kvote za 
uvoz blaga osebne potrošnje v letu 1973 se lahko upo- 
rabijo tudi v naslednjem letu. 

17. Neporabljena sredstva iz 2. točke pod 1) odloka 
o določitvi in delitvi globalne devizne kvote za uvoz 
blaga osebne potrošnje v letu 1972 (»Uradni list SFRJ« 
št. 35/72, 39/72, 63/72 in 21/73) se smejo uporabiti tudi 
v letu 1973 po odločbah zveznega sekretarja za trg in 
cene. 

18. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 169. 
Beograd, 6. junija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijedio s. r. 

»73.07 Železo in jeklo v biumsih, gredicah, 
bramah in platinah; železo in jeklo v 
kosih, grobo kovanih: 

1) Blumsi in brame 
2) Gredice 
3) Platine 
4) Drugo 

3 
3 
3 
3«. 

2. V 2. točki se pred tar. številko 73.12/la doda 
nova tar. številka, ki se glasi: 

»73.08 Vroče valjani železni in jekleni tra- 
kovi v kolutih, za ponovno valjanje, 
za nadaljnjo predelavo 3«. 

3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljala pa se bo od 1. 
januarja do 31. decembra 1973. 

R. p. št. 162. 
Beograd, 6. junija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

PreeRednik: 
Džemal Bijedič s. r. 

423. 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o 
carinski tarifi (»Uradni list SFRJ« št. 34/65, 49/66) 5/67, 
54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 
58/71, 63/72 in 71/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O NIŽJIH CARINSKIH STOPNJAH ZA UVOZ PO- 
SAMEZNIH PROIZVODOV NA PODLAGI POGODB 

O DOLGOROČNI PROIZVODNI KOOPERACIJI 

1. Za uvoz proizvodov iz spodaj navedenih tarif- 
nih številk oziroma postavk carinske tarife bodo ve- 
ljale namesto carinskih stopenj, ki so predvidene v 
carinski tarifi oziroma v odločbi o nižjih carinskih 
stopnjah za uvoz posameznih proizvodov (»Uradni 
list SFRJ« št. 10/73), naslednje carinske stopnje; 

422. 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o 
carinski tarifi (»Uradni list SFRJ« št. 34/65, 49/66, 5/67, 
54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 
58/71, 63/72 in 71/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O DOPOLNITVAH ODLOČBE O NIŽJIH CARINSKIH 
STOPNJAH ZA UVOZ PROIZVODOV ČRNE META- 

LURGIJE V LETU 1973 

1. V 1. točki odločbe o nižjih carinskih stopnjah za 
uvoz proizvodov črne metalurgije v letu 1973 (»Uradni 
list SFRJ« št, 20/73) se pred tar. številko 73.08 doda 
nova tar. številka, ki se glasi; 

Tarifna 
številka 

Imenovanje Carinska 
stopnja 

73.36/lb Peči na tekoča goriva 
Ex. 

— Zračni regulator 12 
— Saržerji 12 
— Zaščitne stene za oljne peči 12 

76.16/2 Drugi obdelani aluminijasti izdelki 
Ex. 
Specialne matice za kuhinjsko teht- 
nico 12 

84.06 Zgorevalni motorji za avtobuse In 
tovornjake 12 
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84.20/3 Gospodinjske tehtnice 
Ex. 
Deli gospodinjskih tehtnic 

84.20/4 Tehtnice (izvzemši tehtnice z občut- 
ljivostjo 5 centigramov ali manj), 
vštevši tudi tehtnice za kontroliranje 
in preizKušanje teže 
Drugo 
— Sklop okrova tehtnice, končno 

pobarvan 
— Sklop prenosnika merilne sile 
— Sklop nagibnega mehanizma 
— Vgrajen optični sistem, ki ga se- 

stavljajo transformator toka z 
220 V na 12 V, žarnica 12 V 50 W 
na tiber ploščici, objektiv, kon- 
denzatorji, 3 ogledala, motnica in 
pokončna skala za čitanje vred- 
nosti 

— Skodelica za tehtnice 

84.25/2 -Kombajni za koruzo, samovozni ali 
vlečeni 
Ex. 
Deli in sklopi za vlečene kombajne 
za koruzo 

84.25/3 Drugi kombajni, samovozni ali vle- 
čeni 
Ex. 
Deli in sklopi za druge vlečene kom- 
bajne 

84.61/2 Pipe, ventili in podobne naprave za 
cevovode, kotle, rezervoarje ipd. 
Drugi 
Ex. 
Kontrolne naprave, ki zagotavljajo 
dotoK enake količine olja v oljni 
gorilnik — dozer za oljne peči 

85.01/la-2aa Električni motorji, težki do vštetih 
5 kg in deli električnih motorjev, 
težkih do vštetih 5 kg 

85.01/la-2bb Električni motorji, teŽKi nad 5 do 
100 kg in deli električnih motorjev, 
težkih nad 5 do 100 kg 

85.06/3 Ventilatorji 
Ex. 
Deli ventilatorjev 

85.06/4 Aparati za mletje in mešanje živil 
Ex. 
Deli kavnih mlinov 

85.06/5 Elektromehanični gospodinjski apa- 
rati z vdelanim električnim motor- 
jem — Drugo 
Ex. 
Deli majhnih ročnih polirnih apa- 
ratov 

85.12/8 Aparati za sušenje rok 
Ex. 
Deli aparatov za sušenje rok 

85.19/6 

12 

12 
12 
12 

12 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Zaščitne naprave za visokonapetost- 
ne in nizkonapetostne naprave (va- 
rovalke, prednapetostni odvodniki, 
releji, stikala idr.) 
Ex. 
— Odklopniki za električne instala- 

cije na žerjavih z nosilnostjo 0,5 
do 5 t; 

— OdklopniKi končne lege tipa V 10 
— Odklopniki končne lege z roči- 

co BV 
— Odklopniki končne lege tipa SŽBV 

s številčnim mehanizmom 
— Vretenasti odklopniki končne lege 

OBV 

85.19/7b 

85.19/9a 

85.23/7 

87.04/2b,c 

87.04/2b,c 

87.06 

12 

12 

12 

12 

12 
12 

Stikala za električne instalacije 
na žerjavih z nosilnostjo 0,5 do 
50 t 
Mojstrska stikala tipa Bkm 5 
Krmilna stikala tipa Bk 64, 
Bk 101, Bk 160 12 

Pribor za električne stroje: regula-* 
torji hitrosti, obračanja 
Ex. 
— Kontrolerji na električnih insta- 

lacijah na žerjavih z nosilnostjo 
0,5 do 50 t 

— Kontrolerji tipa K-357 
— Kontrolerji tipa Ko-357 z uporom 

12 
12 
12 

Upori, spremenljivi in s stalno vred- 
nostjo, industrijski za vgraditev 
Ex. 
Za zagon ali Kontrolo' električnih 
motorjev na žerjavih z nosilnostjo 
0,5 do 50 t 

Izolirani električni vodniki 
Ex. 
Električne vrvice z vtičem za hladil- 
nike in štedilnike 

12 

12 

12 

Sasije z motorji za avtobuse in to- 
vorne avtomobile s kabino 12 

Sasije z motorji za avtobuse in to- 
vorne avtomobile brez kabine 12 

Deli in pribor za motorna vozila iz 
tar. štev. 87.02 
Ex. 
Deli in pribor za avtobuse iz tar. 
štev. 87.02/2a ter deli in pribor za 
tovorne avtomobile iz tar. štev. 
87.02/Зс-З in 4 12 

2. Ta odločba se bo uporabljala ob pogoju, da se 
proizvodi iz 1. točke te odločbe uvozijo po pogodbah 
o dolgoročni proizvodni kooperaciji s tujimi partnerji 
in da so carinske olajšave med Jugoslavijo in državo 
tujega partnerja vzajemne. 

Pogoje iz prvega odstavka te točke ugotovi 
pristojna carinarnica na podlagi posebnega potrdila, 
ki ga izda pristojna služba Zveznega sekretariata za 
finance na podlagi poprejšnje odločbe Zveznega sekre- 
tariata za gospodarstvo o odobritvi pogodbe o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji. 
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3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljala pa se bo začenši 
s 1. januarjem 1973. 

R, p. št. 166. 
Beograd, 6. junija 1973 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijcdič s. r. 

424. 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o 
carinski tarifi (»Uradni list SFRJ« št. 34/65, 49/66, 
5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 
25/70, 58/71, 63/72 in 71/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

in datuma odločbe o odobritvi in registraciji pogodbe, 
kot tudi prijavo banki o sklenjenem uvoznem poslu 
na podlagi dolgoročne proizvodne kooperacije. 

Uvoz je dovoljen samo preko ene carinarnice, ki 
je pristojna za' kraj, v katerem se proizvajajo osebni 
avtomobili. 

3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po obja- 
vi v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljala pa se bo od 
1. januarja 1973. 

R. p. št. 167. 
Beograd, 6. junija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
DZeraal Bijedio s. r. 

ODLOČBO 

O NIŽJIH CARINSKIH STOPNJAH ZA NEKATERE 
PROIZVODE, KI JIH PO POGODBAH O DOLGO- 
ROČNI PROIZVODNI KOOPERACIJI S TUJIMI FIR- 
MAMI UVAŽAJO V LETU 1973 ZA SVOJE POTREBE 

PROIZVAJALCI OSEBNIH AVTOMOBILOV 

1, Za proizvode, navedene v tej odločbi, ki jih za 
svoje potrebe uvažajo proizvajalci osebnih avtomobi- 
lov po pogodbah o dolgoročni proizvodni kooperaciji 
s tujimi firmami, bodo veljale v letu 1973 namesto ca- 
rinskih stopenj iz carinske tarife oziroma iz odločbe o 
nižjih carinskih stopnjah za uvoz posameznih proiz- 
vodov (»Uradni list SFRJ« št. 10/73) naslednje carinske 
stopnje: 

Tarifna Imenovanje Carinska 
številka stopnja 

1 2 3 

84.06 Zgorevalni motorji, batni 15 

87.02/la Osebni avtomobili 
Ex. 
Osebni avtomobili, posebno razstavlje- 
ni: pločevinasta karoserija brez vgraje- 
nih delov (nepobarvana, pobarvana in 
lakirana ali ne), motor idr. 15 

87.05/2 Karoserije za osebne avtomobile 
Ex. 
Karoserije (pločevinaste) za osebne avto- 
mobile brez vgrajenih delov, nepobar- 
vane, pobarvane in lakirane ali ne 15 

87.06 Deli in pribor za motorna vozila iz tar. 
štev. 87.01, 87.02 in 87.03 
Ex. 
Deli in pribor za osebne avtomobile iz 
tar. štev. 87.02/la 15 

2. Carinska stopnja iz 1. točke te odločbe bo velja- 
la izključno za uvoz, ki ga opravijo organizacije zdru- 
ženega dela — proizvajalci osebnih avtomobilov na 
podlagi odobrene in registrirane pogodbe o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji. 

Pri carinjenju blaga je treba uvozni deklaraciji 
priložiti pismeno izjavo, da gre za uvoz po pogodbi o 
dolgoročni proizvodni kooperaciji, z navedbo številke 

425. 

Na podlagi 104. člena zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju vojaških zavarovancev (»Uradni 
list SFRJ« št. 67/72) in drugega odstavka 3. člena ured- 
be o matični evidenci o zavarovancih in upokojencih 
(»Uradni list SFRJ« št. 13/71) predpisuje zvezni sekretar 
za narodno obrambo 

PRAVILNIK 

O MATIČNI EVIDENCI O VOJAŠKIH ZAVAROVAN- 
CIH IN UPOKOJENCIH 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta pravilnik določa podatke, ki se vpisujejo v ma- 

tično evidenco o vojaških zavarovancih in o osebah, ki 
uveljavljajo po zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju vojaških zavarovancev (v nadaljnjem be- 
sedilu: zakon) pravico do starostne, invalidske ali dru- 
žinske pokojnine (v nadaljnjem besedilu: upokojenci) 
oziroma pravico do invalidnine (v nadaljnjem besedilu: 
uživalci invalidnine), obrazce, na katerih se prijavljajo 
podatki, da se uvede in vodi matična evidenca, način 
njihovega izpolnjevanja in pošiljanja, kakor tudi roke, 
v katerih je treba pošiljati predpisane prijave. 

2. člen 
Matična evidenca o vojaških zavarovancih, upoko- 

jencih in uživalcih invalidnine (v nadaljnjem besedilu: 
matična evidenca) se organizira na podlagi enotne in 
enotno oblikovane uvedbe, evidentiranja in dajanja 
podatkov. 

Za uvedbo in vodenje matične evidence ter za daja- 
nje podatkov, ki so v njej vsebovani, se uporabljajo oz- 
namenila s pomeni, ki so določeni v zakonu, tem pra- 
vilniku in drugih predpisih. 

V matični evidenci se vpisujejo podatki tako, da to 
ustreza tehnični opremi, s katero bo Zvezni sekretariat 
za narodno obrambo vodil matično evidenco po enot- 
nem kodeksu šifer, ki je objavljen skupaj s tem pra- 
vilnikom in je njegov sestavni del. 
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3. člen 
Delo v zvezi z organiziranjem, uvedbo in vodenjem 

matične evidence opravlja služba za izvajanje pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovan- 
cev (v nadaljnjem besedilu: strokovna shažba). 

Podatki, vpisani v matični evidenci, se strojno ob- 
delujejo v centru za metode in tehniko vodenja po 
iačrtu, ki ga določita strokovna služba in center. 

4. člen 
V matično evidenco se vpisujejo podatki: 
a) o vojaških zavarovancih, in sicer: 
1) o aktivnih vojaških osebah, ki imajo to lastnost 

po zakonu, s katerim se ureja vojaška služba; 
2) o osebah, ki imajo po zakonu, s katerim se ureja 

vojaška služba, pravico do denarnega nadomestila za- 
radi prenehanja aktivne vojaške službe po potrebi služ- 
be (v nadaljnjem besedilu: uživalci denarnega nado- 
mestila) ; 

b) o upokojencih in uživalcih invalidnine. 

II. UVEDBA IN VODENJE MATIČNE EVIDENCE 

1. Podatki, hi se vpisujejo v matično evidenco 

5. člen 
V matično evidenco se vpisujejo podatki: 

a) o vojaških zavarovancih, in sicer: 

1) matična številka, 
2) splošni podatki, 
3) posebni podatki o udeležbi v narodnoosvobodilni 

vojni, vojnem ujetništvu, invalidnosti, telesni okva- 
ri idr,, 

4) podatki o plači in posebnih dodatkih oziroma 
o osebnem dohodku, ki so podlaga za izračun pokoj- 
ninske osnove in jih je vojaški zavarovanec dosegel v 
prejšnjem koledarskem letu, 

5) podatki o pokojninski dobi vojaškega zavaro- 
vanca Izven Jugoslovanske ljudske armade (v nadalj- 
njem besedilu: JLA) do 31. decembra 1972 — razčle- 
njeni po njenih vrstah, 

6) podatki o pokojninski dobi vojaškega zavaro- 
vanca v aktivni vojaški službi do 31. decembra 1972, 
razčlenjeni po njenih vrstah, 

7) podatki o zavarovalni dobi vojaškega zavaro- 
vanca po 31. decembru 1972, doseženi v prejšnjem 
koledarskem letu, 

8) drugi podatki, ki so potrebni zavarovancem za 
uveljavljanje in uživanje pravic; 

b) o upokojencih, in sicer: 

1) matična številka, 
2) splošni podatki, 

3) posebni podatki o udeležbi v narodnoosvobodilni 
vojni, vojnem ujetništvu, invalidnosti, telesni okva- 
ri idr., 

4) podatki o pokojninski dobi in podatki o vrstah 
posebne dobe in njenem trajanju, 

5) podatki o plači in posebnih dodatkih oziroma o 
osebnem dohodku, ki so bili podlaga za izračun pokoj- 
ninske osnove, 

6) podatki o vrsti pokojnine, pravni podlagi, za 
določitev pokojnine, delovnih letih, datumu pridobitve 
pravice do pokojnine in datumu, odkar teče izplačilo 
pokojnine, 

7) odstotek, v katerem se izplačuje pokojnina 
ustrezno pokojninski dobi in vrstam posebne dobe, 

8) podatki o zaposlitvi in odstotku, v katerem se 
izplačuje pokojnina, 

9) splošni podatki o družinskem upokojencu, po- 
datki o pravni podlagi za določitev družinske pokoj- 
nine skupinam družinskih upokojencev in souživalcem 
družinske pokojnine, 

10) drugi podatki, ki so potrebni upokojencem za 
uveljavljanje in uživanje pravic; * 

c) o uživalcih invalidnine, in sicer: 

1) matična številka, 
2) splošni podatki o uživalcu invalidnine, 
3) podatki o vrsti, vzroku in stopnji telesne okvare 

ter diagnoza, 
4) podatki o znesku invalidnine, 
5) drugi podatki, ki so uživalcem invalidnine pot- 

rebni za uveljavljanje in uživanje pravic. 
Podatki o času, ki ga je vojaški zavarovanec prebil 

na dolžnostih in delovnih mestih, na katerih se na 
delu prebiti čas všteva v zavarovalno dobo s pove- 
čanjem (99. člen zakona), se vpisujejo v matično evi- 
denco v dejanskem trajanju z odstotkom njegovega 
povečanja. 

6. člen 
Prijave podatkov za uvedbo in vodenje matične 

evidence se pošiljajo na tehle obrazcih: 
1) prijava podatkov o vojaškem zavarovancu — 

aktivni vojaški osebi — na obrazcu: Prijava podatkov 
o vojaškem zavarovancu, MEO-1 (v nadaljnjem bese- 
dilu: prijava MEO-1); 

2) prijava spremembe podatkov o vojaškem zava- 
rovancu — aktivni vojaški osebi — na obrazcu: Pri- 
java spremembe podatkov o vojaškem zavarovancu,' 
MEO-2 (v nadaljnjem besedilu: prijava MEO-2); 

3) prijava podatkov o vojaškem zavarovancu — 
uživalcu denarnega nadomestila — na obrazcu: Prijava 
podatkov o vojaškem zavarovancu — uživalcu denar- 
nega nadomestila, MEN-1 (v nadaljnjem besedilu: 
prijava MEN-1); 

4) prijava spremembe podatkov o vojaškem zava- 
rovancu — uživalcu denarnega nadomestila — na 
obrazcu: Prijava spremembe podatkov o vojaškem za- 
varovancu — uživalcu denarnega nadomestila, MEN-2 
(v nadaljnjem besedilu: prijava MEN-2); 

5) prijava podatkov za uvedbo matične evidence 
upokojenca — na obrazcu- MEP-1 (v nadaljnjem bese- 
dilu: prijava MEP-1); 

6) prijava podatkov o upokojencu — na obrazcu 
MEP,-la (v nadaljnjem besedilu: prijava MEP-la); , 

7) prijava spremembe podatkov o upokojencu — 
na obrazcu MEP-2 (v nadaljnjem besedilu: prijava 
MEP-2); 

8) prijava podatkov o uživalcu invalidnine — na 
obrazcu MEI-1 (v nadaljnjem besedilu: prijava MEI-1); 

9) prijava spremembe podatkov o uživalcu inva- 
lidnine — na obrazcu MEI-2 (v nadaljnjem besedilu: 
prijava MEI-2). 
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Obrazci iz prvega odstavka tega člena ter navodilo 
o načinu njihovega izpolnjevanja so objavljeni bkupaj 
s tem pravilnikom in so njegov sestavni del. 

2. Uvedba matične evidence 

7. člen 
Matična evidenca v delu, ki se nanaša na vojaške 

zavarovance, se uvede tako, da se vpišejo vanjo po- 
datki iz prijave MEO-1. 

Prijavo MEO-1 izpolnijo in pošljejo strokovni služ- 
bi vojaške enote in vojaški zavodi, ki vodijo po po- 
sebnih predpisih o aktivnih vojaških osebah drugi 
izvod personalnega dosjeja. 

8. člen 
Prijava MEO-1 se izpolni v enem izvodu in vsebuje 

splošne in posebne podatke o vojaškem zavarovancu 
iz prvega odstavka 5. člena pod a) tega pravilnika s 
stanjem na dan 31. decembra 1972. 

Prijava MEO-1 se izpolni in pošlje za vojaške za- 
varovance. ki imajo to lastnost na dan 31, decembra 
1972. 

9. člen 
Podatki o zavarovalni dobi, posebni dobi, plači 

in posebnih dodatkih oziroma o osebnem dohodku do 
31, decembra 1972 se vpišejo v prijavo MEO-1; 

1) iz predpisane evidence, ki jo vodijo vojaške 
enote in vojaški zavodi; 

2) iz pravnomočnih odločb, s katerimi so jih pri- 
stojni organi ugotovili. 

Drugi podatki, ki jih vsebuje prijava MEO-1, se 
vpišejo iz javnih listin. 

10. člen 
Podatki o plači oziroma osebnem dohodku, dose- 

ženem v obdobju od 1. januarja 1965 do 31. decembra 
1972 se vpišejo v prijavo MEO-1 v skupnem znesku 
za vsako leto posebej. 

11. člen 
Posebni dodatki, ki se vštevajo v pokojninsko osno- 

vo, se ugotovijo za obdobje od 1. januarja 1958 do 31. 
decembra 1972 in vpišejo v prijavo MEO-1 razčlenjeni 
po vrstah, v okviru posamezne vrste pa po višini in 
razdobju, v katerem jih je upravičenec prejemal. 

Posebni dodatki, ki jih je vojaški zavarovanec 
prejemal v obdobju iz prvega odstavka tega člena in 
po predpisih o posebnih dodatkih aktivnih vojaških 
oseb niso bili določeni v stalnem mesečnem znesku 
(potapljaški dodatek, dodatek za dežurstvo zdravstve- 
nega osebja idr.), se vpišejo v prijavo MEO-1 v skup- 
nem znesku za vsako koledarsko leto posebej. 

Vojaškemu zavarovancu izda personalna uprava 
Zveznega sekretariata za narodno obrambo na njegovo 
zahtevo potrdilo o posebnih dodatkih, ki jih je pre- 
jemal pred 1. januarjem 1958. 

12. člen 
Vojaška enota oziroma vojaški zavod obvesti vo- 

jaškega zavarovanca o podatkih, vpisanih v prijavo 
MEO-1, tako, da mu da na vpogled prijavo, ki jo vo- 
jaški zavarovanec podpiše, če se strinja z vanjo vpisa- 
nimi podatki. 

Vojaški zavarovanec, ki se ne strinja s podatki, ki 
so vpisani v prijavo MEO-1 in se nanašajo na zava- 
rovalno dobo, plačo in posebne dodatke oziroma osebni 
dohodek, lahko seže po pravnih sredstvih iz 101. člena 
zakona da zavaruje svoje koristi. 

13. člen 
Izpolnjene prijave MEO-1 s podpisom vojaškega 

zavarovanca vojaška enota oziroma vojaški zavod zbe- 
re, potrdi in pošlje strokovni službi po seznamu, ki ga 
napravi v dveh izvodih. 

Prijava MEO-1, ki jo vojaški zavarovanec ni pod- 
pisal (drugi odstavek 12. člena), se pošlje strokovni 
službi po končanem postopku v smislu-101. člena za- 
kona skupaj s pravnomočno odločbo o ugotovljenih 
dejstvih. 

Za vojaške zavarovance iz drugega odstavka tega 
člena, kakor tudi za vojaške zavarovance, ki iz katere- 
gakoli vzroka niso podpisali prijave MEO-1, sestavi 
vojaška-enota oziroma vojaški zavod poseben seznam 
in ga pošlje strokovni službi. 

14. člen 
Po kontroli pravilnosti in popolnosti izpolnjenih 

prijav MEO-1 potrdi strokovna služba njihov prejem 
s tem, da vrne vojaški enoti oziroma vojaškemu zavo- 
du drugi izvod seznama. 

15. člen 
O podatkih, ki so vpisani v matično evidenco ob 

njeni uvedbi, obvesti strokovna služba pismeno vo- 
jaškega zavarovanca. 

Obvestilo iz prvega odstavka tega člena navaja: 
1) ime in priimek vojaškega :zavarovanca in nje'go- 

vo matično številko; 
2) čin oziroma razred;' 
3) podatke o pokojninski dobi izven JLA; 
4) podatke o pokojninski dobi v aktivni vojaški 

službi do 31. decembra 1972, izkazani v letih, mesecih 
in dnevih, koledarsko; 

5) podatke o plači in posebnih dodatkih oziroma o 
osebnem dohodku, ki je podlaga za izračun pokojnin- 
ske osnove, doseženih v posameznih letih od 1965 do 
1972. 

Obvestilo iz prvega odstavka tega člena se pošlje 
vojaškemu zavarovancu po vojaški enoti oziroma vo- 
jaškemu zavodu, ki je poslal strokovni službi prijavo 
MEO-1. 

16. člen 
Matična evidenca v delu, ki se nanaša na upoko- 

jence in uživalce invalidnine se uvede tako, da se vpi- 
šejo vanjo predpisani podatki s tem, da se izpolnita 
prijava MEP-1 oziroma prijava MEI-1. 

Prijava MEP-1 in prijava MEI-1 se izpolnita v 
enem izvodu za vse upokojence in vse uživalce inva- 
lidnine, ki imajo to lastnost na dan, ki je določen za 
začetek uporabe zakona. 

3. Vodenje matične evidence 

17. člen 
Matična evidenca o vojaških zavarovancih se vodi 

tako, da se vanjo vpisujejo: 
1) podatki o osebah, ki pridobijo lastnost vojaške- 

ga zavarovanca po 31. decembru 1972; 
2) podatki o zavarovalni dobi, plači in posebnih 

dodatkih oziroma o osebnem dohodku, ki so podlaga za 
izračun pokojninske osnove in jih je vojaški zavarova- 
nec dosegel v prejšnjem koledarskem letu po 31. de- 
cembru 1972; 

3) spremembe, nastale v splošnih in posebnih po- 
datkih o osebah, vpisanih v matično evidenco; 

4) podatki o prenehanju zavarovanja oseb, vpisa- 
nih v matično evidenco. 
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18. člen / 
Osebe, ki pridobijo lastnost vojaškega zavarovan- 

ca po 31. decembru 1972, se uvedejo v matično eviden- 
co na podlagi prijave MEO-1, ki jo izpolnijo in stro- 
kovni službi pošljejor 

1) vojaške šole in akademije — za tiste, ki se sprej- 
mejo v aktivno vojaško službo, ko končajo omenjeno 
šolo oziroma akademijo; 

2) vojaške enote oziroma vojaški zavodi — za tis- 
te, ki se sprejmejo v aktivno vojaško službo iz civila. 

Prijava MEO-1 navaja podatke s stanjem na dan 
njenega pošiljanja strokovni službi. 

19. člen 
Podatke za vodenje matične evidence o vojaških 

zavarovancih — aktivnih vojaških osebah zagotavljajo 
vojaške enote oziroma vojaški zavodi iz drugega od- 
stavka 7. člena tega pravilnika s tem, da pošiljajo 
strokovni službi prijavo MEO-2, v katero se vpišejo: 

1) podatki o zavarovalni dobi, plači in posebnih 
dodatkih oziroma o osebnem dohodku vojaškega za- 
varovanca v prejšnjem koledarskem letu; 

2) podatki o pozneje ugotovljeni zavarovalni dobi; 
3) podatki o prenehanju zavarovanja; 
4) podatki o spremembah drugih podatkov, ki vpli- 

vajo na pravice vojaških zavarovancev iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

20. člen 
Podatke za vodenje matične evidence za vojaške 

zavarovance — uživalce denarnega nadomestila zago- 
tavlja strokovna služba po odredbi o vojaških enotah 
in vojaških zavodih, ki odločajo o pravici do denarne- 
ga nadomestila in o drugih pravicah oseb, katere ima- 
jo pravico do mesečnega denarnega nadomestila zaradi 
prenehanja službe po potrebi službe (»Vojaški uradni 
list« št. 4/73), s tem, da izpolni prijavo MEN-1 oziro- 
ma prijavo MEN-2. 

V prijavo MEN-2 se vpišejo podatki iz 19. člena 
tega pravilnika. 

Državni organi, organizacije združenega dela in 
druge organizacije ( v nadaljnjem besedilu: organiza- 
cije) prijavljajo strokovni službi podatke o ugotovlje- 
ni zavarovalni dobi in osebnem dohodku, ki jih je vo- 
jaški zavarovanec — uživalec denarnega nadomestila 
dosegel v delovnem razmerju v prejšnjem koledarskem 
letu, enako, kot se prijavljajo ti podatki matični evi- 
denci za druge zavarovance-delavce. 

21. člen 
Matična evidenca o upokojencih in uživalcih inva- 

lidnine se vodi tako, da se vanjo vpisujejo: 
1) podatki o osebah, ki pridobijo lastnost upoko- 

jenca oziroma uživalca invalidnine po 1. januarja 1973; 
2) podatki o spremembah pri osebah, vpisanih v 

matično evidenco, če vplivajo na uživanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

22. člen 
Za uvedbo nekoga, ki pridobi lastnost upokojenca 

oziroma uživalca invalidnine, v matično evidenco iz- 
polni strokovna služba prijavo MEP-la oziroma MEI-1. 

23. člen 
Podatke za vodenje matične evidence o upokojen- 

cih in uživalcih invalidnine zagotavlja strokovna služba 
tako, da izpolnjuje prijavo MEP-2 oziroma prijavo 
MEI-2. 

III. DOLŽNOSTI VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV, VO- 
JAŠKIH ENOT IN VOJAŠKIH ZAVODOV TER STRO- 

KOVNE SLUŽBE 

24. člen 
Za zagotovitev podatkov za uvedbo in vodenje ma- 

tične evidence mora zavarovanec: 
1) podpisati prijavo MEO-1, če se strinja s podatki, 

ki so vpisani vanjo; 
2) prijaviti vojaški enoti oziroma vojaškemu za- 

vodu vsako spremembo, ki vpliva na uživanje pra- 
vic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

25. člen 
Za zagotovitev podatkov za uvedbo matične evi- 

dence o vojaških zavarovancih — aktivnih vojaških 
osebah morajo vojaške enote in vojaški zavodi: 

1) izpolniti prijavo MEO-1 za vojaške zavarovance 
— aktivne vojaške osebe, za katere vodijo drugi izvod 
personalnega dosjeja; 

2) obvestiti vojaškega zavarovanca o podatkih, vpi- 
sanih v prijavo MEO-1; 

3) potrditi izpolnjeno prijavo MEO-1, ki jo je pod- 
pisal vojaški zavarovanec, in jo po seznamu prijav po- 
slati strokovni službi. 

Za vodenje matične evidence o vojaških zavaro- 
vancih — aktivnih vojaških osebah morajo vojaške 
enote in vojaški zavodi: 

1) poslati strokovni službi prijavo MEO-1 za tistej 
ki pridobijo lastnost vojaškega zavarovanca; 

2) poslati strokovni službi prijavo MEO-2, v katero 
so vpisani podatki: 

a) o ugotovljeni zavarovalni dobi, plači in poseb- 
nih dodatkih oziroma o osebnem dohodku v prejšnjem 
koledarskem letu; 

b) o pozneje ugotovljeni zavarovalni dobi v vsakem 
primeru njenega poznejšega ugotavljanja, ko postane 
odločba o tem pravnomočna; 

c) o spremembi podatkov, ki vplivajo na uživanje 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

26. člen 
Strokovna služba mora pri uvedbi matične eviden- 

ce o upokojencih in uživalcih invalidnine izpolniti pri- 
javo MEP-1 in prijavo MEI-1. 

Za vodenje matične evidence o vojaških zavaro- 
vancih — uživalcih denarnega nadomestila mora stro- 
kovna služba izpolniti prijavo MEN-1 oziroma prijavo 
MEN-2. 

Za vodenje matične evidence o upokojencih in uži- 
valcih invalidnine mora strokovna služba izpolniti pri- 
javo MEP-la, MEP-2 oziroma prijavo MEI-2. 

Pri uvedbi nekoga, ki je bil dotlej vpisan v ma- 
tično evidenco druge skupnosti pokojninskega ali in- 
validskega zavarovanja delavcev, v matično evidenco 
mora strokovna služba, ko prejme prijavo MEO-1, za- 
htevati podatke, ki so zanj vpisani v matični evidenci 
te druge skupnosti. 

IV. ROKI ZA VLOŽITEV PRIJAV ZA UVEDBO 
IN VODENJE MATIČNE EVIDENCE 

27. člen 
Vojaški zavarovanci, vojaške enote in vojažki za- 

vodi organizacije in strokovna služba morajo poslati 
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v tem pravilniku predpisane prijave v naslednjih 
rokih: 

1) prijavo MEO-1 — za uvedbo matične evidence 
o vojaških zavarovancih — najpozneje do 15. decem- 
bra 1973; 

2) prijavo MEO-1 — za uvedbo vojaških zavaro- 
vancev v matično evidenco — najpozneje v osmih 
dneh od dneva sprejema v aktivno vojaško službo; 

3) prijavo MEO-2 — o spremembah podatkov med 
zavarovanjem — v osmih dneh od dneva nastale spre- 
membe oziroma v osmih dneh od dneva, ko postane 
odločba o njeni ugotovitvi pravnomočna; 

4) prijavo MEO-2 — o ugotovljeni zavarovalni 
dobi, plači in posebnih dodatkih oziroma o osebnem 
dohodku — do 30. aprila tekočega leta za preteklo 
koledarsko leto; 

5) prijavo MEP-1, prijavo MEP-la, prijavo MEI-1, 
prijavo MEP-2, prijavo MEI-2, prijavo MEN-1 in pri- 
javo MEN-2 — v osmih dneh od dneva pravnomoč- 
nosti odločbe, s katero je bila ugotovljena pravica, 
oziroma od dneva nastale spremembe. 

V. DAJANJE PODATKOV, VPISANIH V MATIČNI 
EVIDENCI 

28. člen 
V matični evidenci vpisane podatke smejo upo- 

rabljati organi Zveznega sekretariata za narodno ob- 
rambo tudi za druge svoje potrebe. . 

29. člen 
Na zahtevo druge skupnosti pokojninskega in in- 

validskega zavarovanja delavcev mora poslati stro- 
kovna služba za tiste, ki jim preneha lastnost vojaš- 
kega zavarovanca, podatke, ki so vpisani v matični 
evidenci, na obrazcih, ki so predpisani v tem pravil- 
niku. 

VI. MATIČNA ŠTEVILKA 

30. člen 
Za uvedbo in vedenje matične evidence ter za 

obdelavo vanjo vpisanih podatkov se določi za vsa- 
kega vojaškega zavarovanca matična številka. 

31. člen 
Matično številko določi strokovna služba, ko dobi 

prvič podatke o vojaškem zavarovancu, da jih vpiše 
v matično evidenco. 

Enkrat določena matična številka spremlja vojaš- 
kega zavarovanca vse dotlej, dokler se vodijo o njem 
podatki, vpisani v matični evidenci. 

32. člen 
Matično številko sestavlja deset znamenj, in sicer: 

_ 1) prva tri znamenja z leve strani so začetnice 
priimka, očetovega imena in imena vojaškega zavaro- 
vanca; 

2) naslednjih šest znamenj so številke in označu- 
jejo dan, mesec in leto rojstva vojaškega zavarovanca; 

3) deseto znamenje je številka, ki se določi strojno 
in onemogoča, da bi se ista matična številka ponovila 
za dvoje ali več zavarovancev. 

33. člen 
Matična številka vojaškega zavarovanca se vpiše 

tudi v dosje personalnih podatkov, karton denarnih 
podatkov ter zdravstveno knjižico vojaškega zavaro- 
vanca. 

VII. HRAMBA DOKUMENTACIJE MATIČNE EVI- 
DENCE 

34. člen 
Dokumentacijo matične evidence sestavljajo: 
1) dokumentacija o vojaških zavarovancih; 
2) dokumentacija o upokojencih; 
3) druge dokumentacije. 
Dokumentacija o vojaških zavarovancih in upoko- 

jencih obsega podatke za uvedbo in vodenje matične 
evidence, poslane na obrazcih, ki so predpisani v tem 
pravilniku. 

35. člen 
Dokumentacijo, ki je podlaga za uvedbo in vode- 

nje matične evidence, je treba hraniti najmanj 30 let, 
računano od dneva pridobitve pravic, ki iz nje izvi- 
rajo, vendar ne manj kot 10 let od smrti uživalca teh 
pravic oziroma od dneva, ko družinskim članom pre- 
neha pravica do pokojnine ali jo izgubijo. 

Podatke za osebe, vpisane v matični evidenci o 
vojaških zavarovancih, ki niso pridobile pravice iz po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja, je treba 
hraniti najmanj 40 let, računano od vpisa zadnjih po- 
datkov. 

36. člen 
Po preteku rokov iz 35. člena tega pravilnika 

uniči dokumentacijo, ki je bila podlaga za uvedbo in 
vodenje matične evidence, strokovna komisija, ki jo 
ustanovi strokovna služba. En član komisije je pred- 
stavnik arhiva JLA 

* 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

37. člen 
Ne glede na 1. točko 27. člena tega pravilnika je 

treba za vojaške zavarovance, ki jim služba preneha 
do konca leta 1973, poslati prijavo MEO-1 strokovni 
službi do 31. julija 1973. 

38. člen 
Dokler se ne uvede matična evidenca, se bodo 

uporabljali podatki, ki so potrebni za uveljavljanje in 
uživanje pravic iz pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja vojaških zavarovancev in upokojencev ozi- 
roma uživalcev invalidnine, iz sedanje uradne eviden- 
ce Zveznega sekretariata za narodno obrambo. 

39. člen 
Matično številko za sedanje upokojence določi 

strokovna služba ob uvedbi matične evidence zanje. 

40. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

St. 287-3. 
Beograd, 23. maja 1973. 

Zvezni sekretar 
za narodno obrambo 

armadnl general: 
Nikola Ljiibicić s. r. 
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_ Zve2ni sekretariat za narodno obrambo 
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Ш. Podatki o plači oziroma osebnem dohodku 
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IV. Podatki o pokojninski dobi 

28 
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; Zvezrti Isekretariat 7a narodne lobrambo 
Bluzba za lizvajanje pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja vojaških zavarovancev 
Obrazec VSO-MEP-J) 

PRIJAVA 

spremembe jpodatkov io upokojencu 

Matična številka 

Vrat« obdelava 
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V. Podatki o družinski pokojnini 

Osnova za odmero družinske pokojnine 
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Zvezni sekretariat za narodno obrambo 
.Služba za izvajanje pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja vojaSkih zavarovancev 
Obrazec VSO-MEl-l 

PRIJAVA 
podatkov b uživalcu invalidnine 
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Zvezni sekretariat za narodno obrambo 
Služba za izvajanje pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja vojaških zavarovancev Obrazec VSO-MEI-2 
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NAČIN IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV ZA 
PRIJAVO PODATKOV ZA MATIČNO EVI- 
DENCO O VOJAŠKIH ZAVAROVANCIH IN 

UPOKOJENCIH 

I. POJASNILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV 
PRIJAV ZA UVEDBO IN VODENJE MATIČNE 
EVIDENCE 

1. S tem pojasnilom se ureja na enoten in enak 
način izpolnjevanje obrazcev prijav, ki so namenjene 
za uvedbo in vodenje matične evidence. 

2. Obrazci se izpolnjujejo s tem: 
1) da se vpisujejo podatki z velikimi tiskanimi 

črkami ali arabskimi številkami; 
2) da se obkroži številka, ki je pod enim možnih 

odgovorov ali poleg njega; 
3. Za vsako oznamenilo, razen pri posebnih dodat- 

kih in pokojninski dobi, je mogoče vpisati med mož- 
nimi en sam odgovor. Ce se za kakšno med danimi oz- 
namenili ne daje odgovor, je treba potegniti vodoravno 
črto (—). 

4. Podatki se vpisujejo s črnilom ali kemičnim 
svinčnikom čitljivo, brez brisanja in prečrtavanja. Ce 
je podatek vpisan napačno, je treba izpolniti novo 
prijavo. 

5. Pri uvedbi matične evidence o vojaških zavaro- 
vancih, upokojencih in uživalcih invalidnine se izpolni 
ena prijava. Za vodenje matične evidence se izpolni 
prijava po nastanku spremembe v podatkih, ki so 
vpisani v matični evidenci. 

Ker se za vojaške zavarovance zavarovalna doba, 
plača in posebni dodatki oziroma osebni dohodek 
ugotavljajo vsako leto, je treba po vsaki ugotovitvi 
zavarovalne dobe in plače oziroma osebnega dohodka 
izpolniti novo prijavo. 

6. Prijave je treba izpolnjevati na podlagi podat- 
kov iz personalnega dosjeja, kartona denarnih podat- 
kov, evidenc, ki jih vodijo vojaške enote in vojaški 
zavodi po predpisih o evidencah, iz pravnomočnih od- 
ločb, s katerimi je priznana kakšna izmed lastnosti, 
predvidenih v prijavah,-ter iz drugih javnih listin. 

7. Podatki v prijavah se šifrirajo tako, da se vpi- 
sujejo v za to določena okenca na obrazcih šifre po 
kodeksu šifer. Podatki, za katere niso predpisane šifro 
(ime in priimek, denarni zneski, datumi ipd.) se šifri- 
rajo tako, da se v okence prenese sam vpisani odgovor. 

8. Za vsako oznamenilo v prijavi so dani pojasnilo 
ter primeri, kako je treba vpisati odgovor. Pojasnjen 
je tudi način šifriranja, s pristavkom, da šifrirajo od- 
govore vojaške enote in vojaški zavodi iz 7. člena tega 
pravilnika, razen za oznamenila, za katera je v pojas- 
nilu izrecno rečeno, da se šifrirajo v strokovni službi. 

Pojasnila k nejasnim vprašanjem daje strokovna 
služba. 

9. Oznamenila, ki jih vsebujejo obrazci prijav za 
uvedbo in vodenje matične evidence, za katera se daje 
pojasnilo o načinu izpolnjevanja in šifriranja, so: 

a) za vojaške zavarovance: 

1) matična številka, 
2) vrsta obdelave, 

3) ime in sedež delovne organizacije — zavezanca 
za vplačilo prispevka, 

4) priimek, očetovo ime in ime, 
5) rojen-a 
6) rojen-a v SR — SAP, tudi državi, 
7) spol, 
8) narodnost ali etnična pripadnost, 
9j najvišja končana šola, 
10) udeležba v NOV, 
11) številka spomenice, 
12) vojni ujetnik, 
13) udeleženec revolucionarnih gibanj, ^ 
14) datum vstopa v JLA, 
15) način sprejema v JLA, 
16) datum napredovanja v prejšnji čin, 
17) čin — razred, 
18) datum napredovanja v sedanji čin, 
19) število periodičnih poviškov, 
20) prejšnja položajna skupina, 
21) položajna skupina, 
22) vojaški vojni — mirovni invalid, 
23) število postavk posebnih dodatkov, 
24) število postavk dosežene plače — osebnega 

dohodka, 
25) število postavk pokojninske dobe, 
26) posebni dodatki, 
27) dosežena plača oziroma osebni dohodek za 

leto, 
28) zavarovalna doba, vrsta posebne dobe in za- 

varovalna doba s povečanjem, 
29) datum prenehanja zavarovanja, 
30) številka predmeta, 
31) datum prenehanja službe v JLA, 
32) datum, odkar teče izplačilo denarnega nado- 

mestila, 
33) zaposlen-a, 
34) posebni dodatki, 
35) datum prenehanja denarnega nadomestila; 

b) za upokojence in uživalce invalidnine: 

1) matična številka, 
2) vrsta obdelave, 
3) številka predmeta, 
4) vrsta pokojnine, 
0) priimek, očetovo ime in ime, 
6) rojen-a, 
7) rojen-a v SR — SAP, tuji državi, 
8) spol, 
9) narodnost ali etnična pripadnost, 
10) udeležba v NOV, 
11) številka spomenice, 
12) vojni ujetnik, 
13) udeleženec revolucionarnih gibanj, 
14) datum vstopa v JLA, 
15) datum prenehanja službe v JLA, 
16) datum pridobitve pravice do pokojnine, 
17) datum, odkar teče izplačilo pokojnine, 
18) predpis, po katerem je bila določena pokoj- 

ninska osnova, 
19) predpis, po katerem je bila priznana pravica, 
20) skupna pokojninska doba, 
21) delovna leta, 
22) odstotek pokojnine ustrezno pokojninski dobi 

— izpolnjenosti z delovnimi leti, 
23) dodatek za imetnike »Partizanske spomenice 

1941«, 
24) uporabljena najvišja pokojninska osnova, 
25) diagnoza bolezni, 
26) vzrok nezmožnosti za službo v JLA, 
27) pokojnina, odmerjena na osnovi, 
28) datum napredovanja v prejšnji čin, 
29) čin — razred, 
30) datum napredovanja v sedanji čin, 
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31) število periodičnih poviškov, 
32) prejšnja položajna skupina, 
33) položajna skupina sedanjega čina, 
34) število postavk posebnih dodatkov, 
35) odstotek pokojnine po odločbi, 
36) znesek pokojninske osnove iz osebnega do- 

hodka, 
37) zadnje leto, iz katerega je vzet osebni doho- 

dek za pokojninsko osnovo, 
38) zaposlen-a, 
39) število souživalcev družinske pokojnine, 
40)_ odstotek, v katerem je bila odmerjena družin- 

' ska pokojnina, 
41) število postavk pokojninske dobe, 
42) posebni dodatki, 
43) zavarovalna doba, vrsta posebne dobe in zava- 

rovalna doba s povečanjem, 
44) osnova za odmero družinske pokojnine, 
45) datum pridobitve pravice do družinske pokoj- 

nine, 
46) datum smrti zavarovanca — upokojenča, 

47) vzrok smrti, 
48) predpis, po katerem je bila priznana pravica 

do družinske pokojnine, 
49) datum, odkar teče izplačilo družinske pokoj- 

nine, 
50) skupina družinskih upokojencev, 
51) pokojnina se deli na, 
52) podatki o družinskih članih, 
53) status uživalca pravice do invalidnine — do- 

datka za pomoč in postrežbo, 
54) uživalec invalidnine zaradi telesne okvare, 
55) datum, odkar teče izplačilo invalidnine, 
56) znesek invalidnine, 
57) vzrok telesne okvare, 
58) datum, odkar teče izplačilo dodatka za pomoč 

in postrežbo, 
59) znesek dodatka za pomoč in postrežbo, 
60) slep in od kdaj. 

II IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV PRIJAV ZA UVEDBO IN VODENJE MATIČNE EVIDENCE O VOJAŠ- 
KIH ZAVAROVANCIH 

Zap. 
štev. 

Oznamerilo Način izpolnjevanja Obrazci 

i. matična Šte- 
vilka 

2, VRSTA OBDE- 
LAVE 

IME IN SEDEŽ DE- 
LOVNE ORGANI- 
ZACIJE — ZA- 
VEZANCA ZA 
VPLAČILO PRIS- 
PEVKOV 

4, PRIIMEK, OČETO- 
VO IME IN IME 

V prva tri okenca vpisati začetnice primka, očetovega imena in ime- 
na z velikimi tiskanimi latinskimi črkami. 
Ce sestavljata cirilsko črko dva znaka (dj, dž, Ij, nj), vpisati prvi 
znak (D, D, L, N). 
Ce ima kdo dva priimka ali dve imeni, vpisati začetnico prvega priim- 
ka oziroma imena. 
V naslednjih šest okenc vpisati datum rojstva tako, kot je pojas- 
njeno za oznamenilo pod zap. št. 5 (rojen-a). 
Na primer; KRANJC JANEZA ANTON, roien 2. marca 1929, vpisati 
/K/J/A/0/2/0/3/2/9 /, ali KRAJNC — GAJŠEK FRANCA DANICA, 
rojena 27. novembra 1930, vpisati 
/K/F/D/2/7/1/1/3/0 / 
Zadnje okence se ne izpolni. 

Izpolni strokovna služba 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-1 
MEN-2 

Vpisati ime in sedež organizacije za vse vojaške zavarovance, ki so 
na dolžnostih ali na delu v organizacijah ali poveljstvih teritorialne 
obrambe in jih je tja poslal pristojni organ ZSNO 
Na primer: »TAM« Maribor, »GORENJE«, Velenje. 
V okenca za šifre vpisati šifro, sestavljeno iz osmih številk. Prvih 
pet številk pomeni številko, s katero je organizacija vpisana v regi- 
ster pri pristojnem okrožnem gospodarskem sodišču, sledeče tri šte- 
vilke pa so šifra občine, v kateri je organizacija. 
Za zavarovance na dolžnostih v vojaških enotah in v vojaških zavodih 
vpisati kot šifro vselej ničle. 

Vpisati priimek, očetovo ime in ime vojaškega zavarovanca iz Izpiska 
rojstne matične knjige. Pisati z leve na desno s tiskanimi latinski- 
mi črkami tako, da je vsaka črka v posebnem okencu. 
Med priimkom, očetovim imenom in imenom pustiti prazno po eno 
okence, za zavarovanca, ki ima dva priimka ali dve imeni, pa vpisati 
oba priimka ali obe imeni, v okence med njima pa črtico (—). 
Ce je v priimku, očetovem Imenu in imenu manj črk, kot je predvi- 
denih okenc, ostanejo okenca proti desni prazna. Ce očetovo ime ni 
znano, vpisati ime matere. 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-1 
MEN-2 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-1 
MEN-2 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-1 
MEN-2 
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5. ROJEN-A 

6. ROJEN-A V SOCI- 
ALISTIČNI REPU- 
BLIKI — SOCI- 
ALISTIČNI AVTO- 
NOMNI POKRA- 
JINA, tuji dr- 
Žavi 

7. SPOL 

8. NARODNOST ALI 
ETNIČNA PRIPA- 
DNOST 

9. NAJVISA KONCA-I 
NA SOLA 

Ce sestavljata cirilsko črko v latinici dva znaka, npr. dj, dž, Ij, nj se 
vpiše vsak znak v posebno okence. 
Na primer: MILIC ĐORĐA LJUBO, ili JONlC — LAZIC MARIJE 
MILA ili NESlC TOME LJILJA — DANA 

/M/I/L/I/C/ /D/J/O/R/D/J/A/ 
/L/J/U/B O/ / / / //////// 
/J/O/N/I/C/ — /L/A/L/I/C/ 
/M/A/R/I/J/E/ /M/I/L/A/ 
/N/E/S/I/C/ /T/O/M/E/ /L/J/I/L/J/A/ / 
/D/A/N/A/ //////////// 

Vpisati dan, mesec in leto rojstva vojaškega zavarovanca po podat- MEO-1 
kih iz rojstne matične knjige, in sicer dan in leto s številko, mesec pa z MEO-2 
besedo. MEN-2 
V okenca se vpišeta za dan, mesec In leto po dve številki. Ce imata 
dan in mesec samo eno številko, se vpiše pred njo ničla (0), pri let- 
nici pa vpisati zadnji dve številki letnice rojstva. 
Šifre so: 
za dneve 01 do 31 
za mesece .... 4 ... 01 do 12 
za leta zadni dve številki 
Na primer: če je bil vojaški zavarovanec rojen 5. decembra 1936, 
vpisati »5. december 1936«, v okenca pa šifrirati 
/О.^/Ј/г/З/б/. 
Vpisati socialistično republiko oziroma socialistično avtonomno MEO-1 
pokrajino v kateri je bil vojaški zavarovanec rojen. Namesto MEO-2 
besed: »socialistična republika« oziroma besed: »socialistična avto- MEN-1 
nomna pokrajina« vpisati običajne kratice »SR« oziroma »SAP«. 
Na primer- SR Hrvatska, SAP Vojvodina. 
Za vojaškega-zavarovanca, rojenega v tujini, vpisati državo, v kateri 
je bil rojen. 
V okence se vpiše ena naslednjih šifer, in sicer: 
— za SR Bosno in Hercegovino 1 
— za SR Črno goro 2 
— za SR Hrvatsko 3 
— za SR Makedonijo 4 
— za SR Slovenijo 5 
— za SR Srbijo (ožje območje) 6 
— za SAP Kosovo 7 
— za SAP Vojvodino 8 
— za tujo državo 9 
Kot odgovor obkrožiti številko »1« za moškega, številko »2« pa za 
žensko. Obkrožena številka je hkrati šifra, ki se vpiše v okence. 

Vpisati narodnost ali etnično pripadnost, kot se odloči vojaški zava- 
rovanec 
Na primer; Srb, Hrvat, Slovenec, Makedonec, Črnogorec, Musliman, 
Turek itd. 
Za nekoga, ki Izjavi da je »Jugoslovan« ali »nacionalno neoprede- 
ljen«, vpisati tak odgovor. 
V okenca vpisati eno šifer za narodnost ali etnično pripadnost iz 
kodeksa šifer. 

Vpisati najvišjo končano šolo v civilu ali vojaško šolo in trajanje MEO-1 
te šole. MEO-2 
Ce je vojaški zavarovanec končal kakšno šolo v civilu in vojaško MEN-2 
šolo, ki sta po predpisih po stopnjah šol enake stopnje, vpisati tisto 
šolo, ki je dalj trajala. Ce sta trajali enako, vpisati vojaško šolo. 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 
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1 2 3 4 

Na primer: Štirje razredi osnovne šole; ^nala matura v JLA; sedem 
razredov osemletne šole; petletno učiteljišče, štiriletna srednja teh- 
niška šola; petletna medicinska fakultetai dveletna višja šola za 
socialne delavce; triletna vojaška akademija; štiriletna vojaška aka- 
demija. 
Tečajev, ki po veljavnih predpisih nimajo stopnje redne šole, ni do- 
voljeno vpisati kot končano šolo 

-- Na primer: strojepisni tečaj, tečaj za knjigovodje, tečaj za statistike, 
administrativni tečaj ipd. 
V okence vpisati eno šifer za šole iz kodeksa šifer. 

10. UDELEŽBA V Obkrožiti številko pod datumom oziroma letnico, od katere je ne- MEO-I 
NOV pretrgana udeležba v NOV do konca vojne priznana dvojno MEO-2 

Na primer: za imetnika »Partizanske spomenice 1941« obkrožiti šte- MEN-2 
vilko »I«, za udeležence NOV pred 9. septembrom 1943 številko 
»4< ipd. 
Ce je bila udeležba v NOV pretrgana, se vpiše kot leto udeležbe leto, 
od katerega se udeležba dvojno prizna nepretrgano do 15. maja 1945. 
Na primer: če je komu dvojno priznan čas od 25. avgusta 1941 do 
20. septembra 1942, nato pa znova prav tako dvojno priznan čas od 
1® novembra 1943 do 15. maja 1945, je treba obkrožiti številko »5«. 
ker je bila njegova udeležba od takrat do konca vojne nepretrgana. 
Ce se je udeležba v NOV končala pred 15. majem 1945, na primer 
20, februarja 1945, je treba obkrožiti številko »8«. 
Ce vojaški zavarovanec ni udeleženec NOV, je treba obkrožiti šte- 
vilko »9«. 
Za vojaške zavarovance iz Istre ali Slovenskega Primorja, ki so sto- 
pili v NOV pred 13. oktobrom 1943, je treba kot odgovor obkrožiti 
številko »4« pod besedilom »iz Istre do 13. X. 1943« oziroma številko 
»5« pod besedilom »od 14. X. 1943«. 
Ker prihajajo določbe 36, do 44. člena zakona o temeljnih pravicah 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po njegovem 46. členu 
glede pridobivanja in določanja pravic v poštev za zavarovance — 
udeležence narodnoosvobodilnega gibanja Grčije, ki se jim nepretr- 
gani čas od vstopa v omenjeno gibanje oziroma od začetka aktivnega 
in organiziranega dela zanj do 15, maja 1945, vendar ne pred 6. 
aprilom 1941, dvojno všteva v posebno dobo, in sicer odvisno od dne- 
va, ko so stopili v omenjeno gibanje oziroma ko so začeli zanj aktiv- 
no in organizirano delati, so vpišejo za vojaške zavarovance — udele- 
žence tega gibanja podatki enako kot za udeležence narodnoosvo- 
bodilne vojne. 
Podatki o udeležbi v NOV se vpišejo iz odločbe, s katero je pristojni 
organ zavarovancu dvojno priznal udeležbo v NOV, iz delovne knji- 
žice ali iz personalnega dosjeja, kjer je ta ugotovitev vpisana. 
Za udeležbo v NOV se šteje udeležba v partizanskih odredih in Ju- 
goslovanski ljudski armadi ter aktivno in organizirano delo za na- 
rodnoosvobodilno gibanje. Aktivno in organizirano delo za narodno- 
osvobodilno gibanje je treba razločevati od aktivnega in organizira- 
nega sodelovanja z njim, ki se prizna enojno in na podlagi katerega 
se zavarovanec ne šteje za udeleženca NOV. 
Da bi se obkrožila številka »1«, mora zavarovanec predložiti poseben 
dokaz — odločbo, da je imetnik »Partizanske spomenice 1941«, ali 
njen prepis. Preden se obkroži kakšna navedenih številk, je treba 
torej v izvirni dokumentaciji (v odločbi, personalnem dosjeju ali 
delovni knjižici) preveriti, kdaj se je začela in kdaj končala udelež- 
ba v NOV. 
V okence vpisati obkroženo številko. 

11. ŠTEVILKA SPO- Za vojaškega zavarovanca, ki ima spomenico, vpisati številko spo- MEO-1 
MENICE menice. Podatek se ne šifrira. 
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12. VOJNI UJETNIK 

13. UDELEŽENEC RE- 
VOLUCIONARNIH 
GIBANJ 

14 DATUM VSTOPA 
V JLA 

15. NAČIN SPREJEMA 
V JLA 

16. DATUM NAPRE- 
DOVANJA V PREJ- 
ŠNJI CIN 

ti. CIN — RAZRED 

18. DATUM NAPRE- 
DOVANJA V SE- 
DANJI CIN 

Obkrožiti številko »1« ali »2«, odvisno od tega, ali je bil vojaški za- 
varovanec vojni ujetnik ali ne. V okence vpisati obkroženo številko 

Vpisati natančno ime gibanja na podlagi odločbe, s katero je bila 
- priznana udeležba v njem. 

Na primer: udeleženec španskega revolucionarnega gibanja. Ce vo- 
jaški zavarovanec ni udeleženec revolucionarnega gibanja, je treba 
namesto odgovora vpisati vodoravno črto. 
V okence vpisati ustrezno šifro iz kodeksa šifer. 

Vpisati natančen datum vstopa v JLA tako. kot se vodi v personal- 
nem dosjeju. Mesec je treba vpisati s črkami. Za vojaškega zavaro- 
vanca, ki je imel v službi prekinitev, je treba kot datum vstopa v 
JLA vpisati datum zadnjega vstopa v JLA, ne glede na to, ali gre 
za prekinitev med vojno ali po njej. 
Za vojaškega zavarovanca, ki je po vojni iz civila vstopil v vojaško 
akademijo (učilišče— šolo), je treba kot datum vstopa v JLA vpi- 
sati datum, ko je dobil čin oziroma razred. Za vojaške zavarovance, 
ki so vstopili v JLA po vojni s tem, da so bili po končanem vojaš- 
kem roku aktivirani, se vpiše kot datum vstopa v JLA datum akti- 
viranja. 
Vpisati ustrezne šifre v okenca, in sicer- 
— za dneve   01 do 31 
— za mesece . . i 01 do 12 

■— za leta— zadnji dve številki. 
Na primer: za vojaškega zavarovanca, ki je vstopil v JLA 1. oktobra 
1959, je treba v okenca vpisati 
/0/1/1/0/5/9/. 

Za vojaške zavarovance, ki so bili sprejeti v JLA po končani vojaški 
šoli oziroma akademiji ali odslužitvi vojaškega roka, obkrožiti šte- 
vilko »1«, za vojaške zavarovance, ki so bili sprejeti v JLA iz civila 
po končani srednji, višji ali visoki šoli, pa številko »2«. 
Obkroženo številko vpisati v okence. Za vojaške zavarovance, ki so 
vstopili v JLA med NOV, vpisati v okente »O« (ničlo). 

Vpisati natančno dan, mesec in leto napredovanja v prejšnji čin. 
Podatek vpisati iz personalnega dosjeja. Mesec se vpiše z besedo. Za 
vojaške zavarovance, ki so napredovali v ta čin — razred z rangom, 
katerega datum je zgodnejši od datuma odredbe, vpisati datum 
ranga. 
Na primer; če je vojaški zavarovanec napredoval v čin kapetana I. 
razreda pa odredbi z dne 15. julija 1964 z rangom od 22. decembra 
1963, vpisati datum ranga, tj. 22. december 1963. 
Datum s,e vpiše tako, da se v prvi dve okenci vpiše dan, v drugi dve 
mesec, v zadnji dve pa zadnji dve številki letnice napredovanja v 
prejšnji čin. Za navedeni primer je treba v okenca vpisati 
/2/2/1/2/6/3/. 

Vpisati čin — razred, ki ga ima vojaški zavarovanec na dan izpol- 
nitve prijave, pri čemer ne navesti rodu — službe, ki ji pripada. 
Na primer: »višji vodnik I. razreda«, »major«, »vojaški uslužbenec 
III. razreda« itd. 
V okenca vpisali ustrezne šifre za čin — razred iz kodeksa šifer. 

Vpisati dan, meaec in leto napredovanja v sedanji čin — razred, ki 
ga ima vojaški zavarovanec na dan izpolnitve prijave, in jih vpisati 
v okenca, kot je pojasnjeno za izpolnjevanje in šifriranje podatkov 
pri zap. št. 16. (datum napredovanja v prejšnji čin). 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 

,MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 

MEO-1 
MEO-2 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 
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19. Število perio- 
dičnih poviš- 
KOV 

20. PREJŠNJA POLO- 
2AJNA SKUPINA 

Vpisati z besedo skupno število periodičnih poviškov, ki jih je vo- 
jaški zavarovanec imel na dan izpolnjevanja prijave. 
Na primer: »dva«, »tri«. Ce vojaški zavarovanec na dan izpolnitve 
prijave nima periodičnega poviška, je treba vpisati besedo »nima«. 
V okence se vpiše število periodičnih poviškov. 

Vpisati s tiskanimi črkami položajno skupino, ki jo je vojaški zava- 
rovanec imel pred položajno skupino, ki jo ima ob izpolnitvi prijave. 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 

21. POLOŽAJNA SKU- 
PINA 

22. VOJAŠKI VOJNI 
— MIROVNI INVA- 
LID 

23. ŠTEVILKA POS- 
TAVK POSEBNIH 
DODATKOV 

24. ŠTEVILO POS- 
TAVK DOSEŽENE 
PLAČE OSEBNEGA 
DOHODKA 

25. ŠTEVILO POS- 
TAVK POKOJNIN- 
SKE DOBE 

26. POSEBNI DO- 
DATKI 

Vpisati s tiskanimi črkami položajno skupino, ki jo ima vojaški za- 
varovanec r.a dan izpolnitve prijave. 

Na primer, šestnajsta, štirinajsta in podobno. 

V okenca je treba pri obeh oznamenilih vpisati številko položajne 
skupine. Ce je številka, ki označuje številko skupine manjša kot 10, 
je treba pred njo vpisati ničio (0). 
Na primer: /1/6/, /1/4/, /0'8/, ipd. 

Ce vojaškemu zavarovancu od uvedbe teh skupin v sistem plač ni 
bila spremenjena položajna skupina, je treba pri oznamenilu »prejš- 
nja položajna skupina* in oznamenilu »položajna skupina« vpisati 
isto položajno skupino. 

Vpisati na podlagi podatkov iz odločbe o priznanju lasnosti vojaške- 
ga vojnega oziroma mirovnega invalida. 
Ce je vojaški zavarovanec vojaški vojni invalid, prečrtati besedo 
»mirovni« in vpisati ustrezno skupino invalidnosti od I. do X, če pa 
je vojaški mirovni invalid, prečrtati besedo »vojni« in vpisati ustre- 
zno skupino invalidnosti od I. do X. Ce zavarovanec ni ne vojaški 
vojni in ne vojaški mirovni invalid, je treba obkrožiti »00«. 
V okenca vpisati ustrezne šifre iz kodeksa šifer. 

Vpisati z besedo skupno število postavk posebnih dodatkov šele, ko 
se da odgovor pri oznamenilu iz zap. št. 26 (posebni dodatki). 
Na primer: če so v stolpcu 2 »posebni dodatki« Izpolnjene štiri vrste, 
je treba vpisati »štiri« Ce vojaški zavarovanec ni prejemal posebnih 
dodatkov, vpisati »ni prejemal posebnih dodatkov«. 

V okence za šifre je treba za vojaškega zavarovanca, ki nima po- 
sebnih dodatkov, vpisati ničle. Ce je vojaški zavarovanec prejemal 
posebne dodatke, je treba v okenca vpisati številko kot šifro. 

Vpisati z besedo število postavk dosežene plače — osebnega dohodka 
šele, ko se da odgovor pri oznamenilu iz zap. št. 27 (dosežena plača 
oziroma osebni dohodek za Leto). 
Na primer če je za vojaškega zavarovanca vpisano, da je 6 let pre- 
jemal plačo oziroma osebni dohodek, je treba v prostor za odgovor 
vpisati z besedo »šest«. V okenca vpisati število postavk kot šifro. 

Vpisati z besedo število postavk pokojninske dobe šele, ko se da od- 
govor pri oznamenilu iz zap. št. 28 (zavarovalna doba, vrsta posebne 
dobe in zavarovalna doba s povečanjem). 
Na primer: če je v stolpcu 1 izpolnjenih 10 vrst, je treba vpisati z 
besedo »deset«. V okenca vpisati število kot šifro. 

Podatke o posebnih dodatkih vpisati iz odločbe, s katero je pristojni 
vojaški organ določil vojaškemu zavarovancu poseben dodatek in po 
kateri se ta dodatek izplačuje, ter iz kartona denarnih podatkov. Ce 
vojaški zavarovanec ni prejemal posebnih dodatkov, vpisati »ni pre- 
jemal posebnih dodatkov«. 
Podatke je treba vpisovati takole: 

MEO-1 
MEO-2 

MEN-2 

MEO-1 
MEO-2 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-1 
MEN-2 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 
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— Stolpec 1 — Po- Vpisati polno besedilo vseh posebnih dodatkov tako, kot so določeni 
sebni dodatki v odločbi pristojnega vojaškega organa na podlagi pravilnika o do- 

datkih in posebnih nagradah aktivnih vojaških oseb. Dodatke vpi- 
sovati po_ časovnem zaporedju, kot jih je vojaški zavarovanec pre- 
jemal, začenši s 1. januarjem 1965 dalje; pri tem se sme kot posa- 
mezna postavka vpisati en sam poseben dodatek, ki ga je zavaro- 
vanec nepretrgano prejemal. 
Vpisati tudi »razliko v plači« za vojaškega zavarovanca, ki prejema 
namesto plače svojega čina plačo nižjega čina, ker je le-ta višja. 
Na primer: Kapetan I. razreda s štirimi periodičnimi poviški in 13. 
položajno skupino, ki napreduje v čin majorja, prejema 80,00 dinar- 
jev razlike v plačil 
Posebni dodatki se vpisujejo v ta stolpec, kot kažejo primeri: 

a) letalski dodatek ч 
Za vojaškega zavarovanca — pilota nadzvočnega reaktivnega letala 
III. kategorije z 10 leti. letalske službe, je treba vpisati »letalski do- 
datek pilota nadzvočnega reaktivnega letala III. kategorije«, kot 
naslednjo postavko pa »letalski dodatek pilota nadzvočnega reaktiv- 
nega letala z več kot 9 do 12 let službe«. Za učitelja letenja, ki pre- 
jema poleg zgoraj navedenih dodatkov tudi učiteljski dodatek, je 
treba vpisati kategorijo zrakoplova ter čas, ki ga je prebil kot 
učitelj. 

Na primer; »letalski dodatek učitelja letenja z nadzvočnim reaktiv- 
nim letalom nad 5 let«. 

b) padalski dodatek 
Za padalskega inštruktorja s 5 leti padalske službe, je treba vpisati 

; »padalski dodatek padalskega inštruktorja nad 5 do 10 let«. 

c) dodatek pomorskega diverzanta - 

Za pomorskega diverzanta — padalca je treba vpisati »dodatek po- 
morskega diverzanta — padalca«, »dodatek pomorskega diverzanta 
— referenta sanitetne službe«. 

d) dodatek za vkrcanje 
Za poveljnika ladje na podmornici je treba vpisati »dodatek za 
vkrcanje — poveljnika podmornice«. 

e'i poveljniško-trupni dodatek 
Za komandirja čete je treba vpisati »poveljniško-trupni dodatek — 
komandirja čete«, za pomočnika poveljnika za zaledje pa »povelj- 
niško-trupni dodatek — druge dolžnosti«. 

f) graničarski dodatek 
Vpisati »graničarski dodatek I. kategorije«. Enako vpisati »do- 
datke za delo v raketnih enotah in radioizvidniški dodatek«. 

g) potapljaški dodatek, dodatek za dežurstvo zdravstvenega osebja v 
vojaških zdravstvenih zavodih in dodatek za delo v posebnih raz- 
merah vpisati; »potapljaški dodatek«, »dodatek za dežurstvo zdrav- 
stvenega osebja«, »dodatek za delo v posebnih razmerah«. 

1) strokovni dodatek 
Za vojaške zavarovance, ki prejemajo strokovni dodatek, je treba 
kot posebno postavko vpisati strokovni dodatek in vse elemente, ki 
ga konkretno določajo. 
Na primer: »strokovni dodatek zdravnika z več kot 2 do 4 let službe«, 
»strokovni dodatek stomatologa, z 8 leti -službe«, »strokovni dodatek 
farmacevta na trupni dolžnosti od 3 do 5 let«, »strokovni dodatek 
zdravnika na trupni dolžnosti — II. kategorije«, »strokovni dodatek 

- stomatologa na upravni dolžnosti«, »strokovni dodatek zdravnika — 
epidemiologa«, »strokovni dodatek diplomiranega inženirja na dolž- 
nosti od 3 do 5 let«, »strokovni dodatek na delu v gospodarski orga- 
nizaciji«, »strokovni "dodatek vojaškega uslužbenca glasbene službe 

4 
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— Stolpec 2 — 
Število postavk 

— Stolpec 3 — 
Šifra 

— Stolpca 4 in 5 
— Obdobje pre- 
jemanja 

— Stolpec 6 — 
Znesek 

27. DOSEŽENA PLA- 
ČA OZIROMA 
OSEBNI DOHO- 
DEK ZA LETO 

—člana simfoničnega orkestra«, »strokovni dodatek — III. stopnja 
do 1 leta službe«, »strokovni dodatek oficirja gradbene službe s 
končano srednjo tehniško šolo in 5 do 10 leti službe«, »strokovni do- 
datek oficirja gradbene službe — druge dolžnosti z 10-leti službe In 
več«. 
Vse dodatke vpisovati z imeni po kodeksu šifer. 

Ni treba izpolniti, ker so zaporedne številke že natisnjene. 

Vpisati ustrezno šifro iz kodeksa šifer. 

Vpisati iz kartona denarnih podatkov podatek o obdobju, v katerem 
je vojaški zavarovanec nepretrgano prejemal poseben dodatek, in 
sicer- v stolpec 4 »od« vpisati mesec in leto, ko je začel, v stolpec 5 
»do« pa mesec in leto, ko je prenehal prejemati dodatek. 
Za mesec in za leto vpisati po dve številki. Ce mesec nima dveh šte- 
vilk, je treba pred številko vpisati ničlo (0). Kot leto vpisati zadnji 
dve številki. 
Na primer: če je,vojaški zavarovanec prejemal posebni dodatek od 
1. maja 1963 do 30. septembra 1971, je treba v stolpec 4 vpisati 
/0/;j/6/8/, v stolpec 5 pa .0 9 7 1/. 
Za posebne dodatke, ki niso določeni v stalnem mesečnem znesku 
(potapljaški dodatek in dodatek za dežurstvo zdravstvenega osebja), 
vpisati kot začetek obdobja prejemanja januar (01) — kot konec pa 
december (12) za vsako leto posebej, ne glede na število mesecev, za 
katere je vojaški zavarovanec prejemal dodatek. 
Na primer: za vojaškega zavarovanca, ki je v letu 1968 prejel doda- 
tek za dežurstvo zdravstvenega osebja samo za 4 mesece, in sicer za 
februar, april, maj in november, je treba vpisati v stolpec 4 »od« 
/0/1/6/8/, v stolpec 5 »do« pa /1/2/6/8/. 
Za posebne dodatke, ki so s pravilnikom o dodatkih in posebnih na- 
gradah aktivnih vojaških oseb določeni v stalnem mesečnem znesku 
(poveljniško-trupni, gardni, letalski itd.), je treba v ta stolpec vpi- 
sati ničle. 
Za posebne dodatke, ki se izplačujejo v stalnem mesečnem znesku in 
so bili odmerjeni z odločbo pristojnega starešine (dodatek za delo v 
posebnih razmerah, strokovni dodatek oficirja ali vojaškega usluž- 
benca v gospodarski organizaciji na delu, ki ima poseben pomen za 
narodno obrambo, strokovni dodatek vojaškega uslužbenca' glasbene 
službe — člana simfoničnega orkestra, strokovni dodatek oficirja ali 
vojaškega uslužbenca — zdravnika, stomatologa ali farmacevta, ki je 
na upravni dolžnosti ipd.), je treba v ta stolpec vpisati mesečni zne- 
sek v dinarjih in parah. 
Na primer; če je vojaški zavarovanec v letu 1971 prejemal mesečno 
50,00 dinarjev dodatka za delo v posebnih razmerah, je treba vpisati 
005000. 
Za posebne dodatke, ki se ne izplačujejo v stalnem mesečnem znesku 
(potapljaški dodatek, dodatek za dežurstvo zdravstvenega osebja idr.), 
je treba vpisati za vsako leto posebej skupen letni znesek v dinarjih 
in parah, ki ga je vojaški zavarovanec prejel. 
Na primer: če je vojaški zavarovanec — zdravnik prejel v posamez- 
nem letu 800,00 dinarjev dodatka za dežurstvo, je treba v ta stolpec 
vpisati 0,800,00. 

V okenca vpisati podatek o skupnem znesku plače oziroma osebnega 
dohodka, ki ga je vojaški zavarovanec prejel za vsako leto posebej 
v obdobju od 1. januarja 1965 dalje, oziroma od dneva, ko je pri- 
dobil lastnost vojaškega zavarovanca. V skupen znesek plače oziroma 
osebnega dohodka se vštevajo tudi prejeti zneski posebnih dodatkov 
in razlike v plači. 
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Podatke je treba vpisovati'takole: v prvi dve okenci za vpisano, šte- 
vilko »19« vpisati zadnji številki leta, za katero se vpisuje podatek 
o doseženi plači oziroma osebnem dohodku. V naslednji dve okenci 
vpisati šifro, ki označuje, ali je vojaški zavarovanec prejemal plačo 
ali osebni dohodek in koliko mesecev. 
Za vojaške zavarovance, ki so prejemali plačo od začetka leta, za 
katero se vpisujejo podatki, vpisati eno naslednjih šifer: 
— 01 plača za en mesec 
— 02 plača za dva meseca 
•— 03 plača za tri mesece 
— 04 plača za štiri mesece 
— 05 plača za pet mesecev 
— 06 plača za šest mesecev 
■— 07 plača za sedem mesecev 
— 08 plača za osem mesecev 
— 09 plača za devet mesecev 
— 10 plača za deset mesecev 
— 11 plača za enajst mesecev 
— 12 plača za dvanajst mesecev. 
Prva številka pri teh šifrah označuje, da je vojaški zavarovanec na 
začetku leta prejemal plačo, druga pa število mesecev v letu, za ka- 
tere jo je prejemal. 
Na primer: če je vojaški zavarovanec prejemal plačo za vseh 12 me- 
secev na leto, je treba v okence vpisati /1/2/, če je prejemal plačo 
samo za prvih 7 mesecev, za ostalih 5 mesecev pa osebni dohodek, 
je treba v okenci vpisati /0/7/. 

Za vojaške zavarovance, ki so na začetku leta (za prve mesece v letu) 
prejemali osebni dohodek, je treba vpisati eno naslednjih šifer: 
— 21 osebni dohodek za en mesec 
•— 22 osebni dohodek za dva meseca 
— 23 osebni dohodek za tri mesece 

24 osebni dohodek za štiri mesece 
— 25 osebni dohodek za pet mesecev 
— 26 osebni dohodek za šest mesecev 
— 27 osebni dohodek za sedem mesecev 
— 28 osebni dohodek za osem mesecev 
•— 29 osebni dohodek za devet mesecev 
— 30 osebni dohodek za deset mesecev 
— 31 osebni dohodek za enajst mesecev 
— 32 osebni dohodek za dvanajst mesecev. 
Prva številka označuje, da je vojaški zavarovanec prejemal na za- 
četku leta osebni dohodek, druga pa mesece v letu, za katere je pre- 
jemal osebni dohodek. 
Na primer; če je vojaški zavarovanec prejemaV-osebni dohodek za 
vseh 12 mesecev, je treba vpisati /3/2/; če je osebni dohodek prejemal 
za prvih 8 mesecev, za druge 4 mesece pa plačo, je treba vpisati /2/8/. 
V preostalih 8 okenc vpisati skupen znesek plače oziroma osebnega 
dohodka ali znesek plače in osebnega dohodka, ki ga je vojaški za- 
varovanec prejel v posameznem letu. 
Na primer: za vojaškega zavarovanca, ki je v letu 1965 prejemal samo 
plačo in je prejel skupaj 35.000,00 dinarjev, je treba v okence vpisati 
/6/5/ /1/2/ /0/3/5/0/0/0/0/0/; 

če je v letu 1968 prejemal samo osebni dohodek in prejel skupaj 
41.000,00 dinarjev, je treba vpisati 
/6/8/ /3/2/ /0/4/1/0/0/0/0/0/; 

če je v letu 1971 prejemal plačo za 6 mesecev in prejel skupaj 
20.300,00 dinarjev, za ostalih 6 mesecev pa osebni dohodek v znesku 
25.000,00 dinarjev, je treba vpisati /7/1/ /0/6/ /0/4/5/3/0/0/0/0/0/, 
(20.300,00 + 25.000,00 = 45.300,00). 
Za vojaškega zavarovanca, ki je v letu 1968 prejel plačo samo za 
oktober, november in december v skupnem znesku 10.545,00, je treba 
vpisati /6/6/ /0/3/ /0/1/0/5/4/5/0/0/. 
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28. ZAVAROVALNA 
DOBA, VRSTA PO- 
SEBNE DOBE IN 
ZAVAROVALNA 
DOBA S POVEČA- 
NJEM 

— Stolpec 1 — 
Zavarovalna do- 
ba, vrsta poseb- 
ne dobe in zava- 
rovalna doba s 
povečanjem 

Stolpec 2 — 
Dokazi o dobi 

Stolpec 3 — 
Število postavk 

Stolpca 4 in 5 
— Razdobje 

Podatke o zavarovalni dobi, vrstah posebne dobe in zavarovalni dobi 
s povečanjem, doseženi do 31. decembra 1972, je treba vpisati na 
podlagi pravnomočnih odločb, s katerimi je ta doba ugotovljena, de- 
lovne knjižice in personalnega dosjeja. Vpišejo se samo dokončno 
ugotovljeni podatki. 

Podatke je treba vpisovati takole: 
Vpisati po časovnem zaporedju zavarovančevo nepretrgano zavarovalno 
dobo, vrsto posebne dobe in zavarovalno dobo s povečanjem — po- 
sebej za vsako obdobje. 
Posamezno vrsto nepretrgane dobe vpisati kot eno postavko. Za enako 
vrsto nepretrgane dobe, toda na območju več socialističnih republik 
oziroma socialističnih avtonomnih pokrajin, vpisati toliko posebnih 
postavk, kolikor je različnih socialističnih republik oziroma avtonom- 
nih socialističnih pokrajin, na območju katerih je bila doba dosežena, 
pač pa po zaporedju njenega trajanja. 
Za vsako vrsto posebne dobe je treba vpisati njeno vrsto, na koncu 
pa dodati črtico (—) in besedo »enojno« oziroma »dvojno«. 
Na primer: udeležba v antifašističnem boju v drugih državah in za- 
vezniških armadah — »enojno«; udeleženec NOV — »dvojno« itd. 
Besedo »enojno« dodati tudi na koncu navedbe zavarovalne dobe v 
JLA ali izven JLA, če se takšna zavarovalna doba ne povečuje. 
Na primer: »zavarovalna doba izven JLA — enojno«, »zavarovalna doba 
v JLA — enojne«. 

Za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem, je treba na koncu 
vpisati črtico, nato pa eno številk: 12/14, 12/15, 12/16, 12/18 odvisno od 
povečanja dobe. 

Na primer: »zavarovalna doba izven JLA — 12/14«, »zavarovalna doba 
v JLA — 12/15«, »zavarovalna doba v JLA — 12/18« itd. 

Vpisati vir za vsako vrsto dobe, vpisane v stolpec 1. 

Na primer za zavarovalno dobo, vpisano iz personalnega dosjeja ak- 
tivne vojaške osebe, je treba vpisati »personalni dosje«, za zavaro- 
valno dobo, vpisano iz odločbe pristojnega organa, s katero je bila 
ta doba ugotovljena, pa njeno številko in datum ter ime organa, Id 
jo je izdal. 

Na primer: »odločba komunalnega zavoda za socialno zavarovanje 
(KZSO) Skopje, št. 254 z dne 25. junija 1961.« 
Ce je zavarovalna doba vpisana iz delovne knjižice, vpisati registr- 
sko številko delovne knjižice. 
Na primer: »Delovna knjižica, registrska številka 13842«. 
Številke posameznih postavk so že natisnjene. 
Številka v zadnji izpolnjeni vrsti v tem stolpcu je hkrati podatek za 
odgovor na oznamenilo iz zap. št. 25 (število postavk pokojninske 
dobe). 

Vpisati datum začetka in konca razdobja ugotovljene pokojninske 
dobe, in sicer: v stolpec 4 »od« — vpisati dan, mesec in leto, ko se je 
razdobje začelo, v stolpec 5 »dos« — pa dan, mesec in leto, ko se je 
razdobje končalo. 
Za dan, mesec in leto je treba vpisati po dve številki. Ce dan in 
mesec nimata po 2 številki, je treba spredaj vpisati ničlo (0) Pri 
letnici je treba vpisati zadnji dve številki. 

MEO-1 
MEO-2 
MEN-2 
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— Stolpec 6 — 
Socialistična re- 
publika — soci- 
alistična avto- 
nomna pokrajina 

— Stolpec 7 — 
Šifra dobe 

29. DATUM PRENE- 
HANJA ZAVARO- 
VANJA 

30. ŠTEVILKA PRED- 
META 

31. DATUM PRENE- 
HANJA SLUŽBE V 
JLA 

32.. DATUM, ODKAR 
TECE IZPLAČILO 
DENARNEGA NA- 
DOMESTILA 

33. ZAPOSLEN-A 

34. POSEBNI DODA- 
TKI 

Na primer; če je pokojninska doba trajala od 1. aprila 1958 do 15 
septembra 1972, je treba v stolpec 4 »od« vpisati 
/0/1/0/4/5/6/, v stolpec 5 »do« pa 
/1'5/0/9,7/2/, 

Pri nepretrgani zavarovalni dobi, izkazani v več postavkah (zaradi 
različnega povečanja, različnih območjih ipd.), je treba kot dan 
začetka naslednjega razdobja, vpisati v stolpec »4« prvi naslednji 
dan, ki sledi dnevu, ko se je končalo prejšnje razdobje, vpisano v 
stolpcu »5«. 
Na primer; za vojaškega zavarovanca, ki ima od 1. oktobra 1957 do 
31. decembra 1971 nepretrgano zavarovalno dobo z različnim pove- 
čanjem, in sicer s povečanjem 12/14 od 1. oktobra 1957 do 5, julija 
1965, po 5. juliju 1965 do 31, decembra 1971 pa s povečanjem 12/16, 
je treba vpisati kot eno postavko v stolpec 4 »od« 
/0/1/1/1/5/7/, v stolpec 5 »do« pa /0/5/0/7/6/5/, kot drugo postavko pa 
v stolpec 4 »od« /0/6/0/7/6/5/, v stolpec 5 »do« pa /3/1/1/2/7/1/. 

Vpisati šifro socialistične republike — socialistične avtonomne pokra- 
jine, na območju katere je bila delovna organizacija ali vojaška enota 
oziroma vojaški zavod, v katerem je zavarovanec dosegel za- 
devno vrsto dobe. t 

Šifre za socialistične republike oziroma socialistični avtonomni po- 
krajini so; 
— SR Bosna in Hercegovina 
— SR, Črna gora 
— SR Hrvatska 
— SR Makedonija ■ 
— SR Slovenija 
— SR Srbija (ožje območje) 
— SAP Vojvodina 
— SAP Kosovo 
— Drugo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 

Za posebno dobo — udeležba v NOV in v revolucionarnih gibanjih 
drugih držav ter za zavarovalno dobo v drugi državi je treba vselej 
vpisati šifro »9«, 
Vpisati šifro za vrsto dobe po kodeksu šifer, 

Vpisati dan, mesec (z besedo) in leto, ko je vojaškemu zavarovancu MEO-2 
prenehalo zavarovanje Iz kakršnihkoli vzrokov. 

Datum se vpiše tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo iz zap. št. 5 
(rojen-a), MEN-2 
Vpisati v okenca številko odločbe o ugotovitvi pravice do denarnega MEN-1 
nadomestila. Ce ima številka predmeta manj kot 6 številk, je treba MEN-2 
pred njimi vpisati ničle. 

Vpisati dan, mesec (z besedo) in leto prenehanja službe v JLA, V MEN-2 
okenca je treba vpisati šifro tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo 
iz zap. št, 5 (rojen-a) 
Vpisati dan, mesec (z besedo) in leto, od katerega se izplačuje de- MEN-1 
narno nadomestilo. 

V okenca je treba vpisati šifro tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo 
Iz zap, št, 5 (rojen-a). 
Obkrožiti številko 1 ali 2. Obkroženo Številko vpisati v okenoe. MEN-1 

MEN-2 
Podatke o posebnih dodatkih je treba vpisati iz odločbe o ugotovitvi MEN-1 
pravice do denarnega nadomestila takole: 
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Stolpec 1 — 
Posebni dodatki 

■ Stolpec 2 — 
Število postavk 

Stolpec 3 — 
Šifra 

Stolpec 4 — 
Povprečje 

— Stolpec 5 — 
Prejeman sku- 
paj mesecev 

— Stolpec 6 — 
Povprečen me- 
sečni znesek 

35. DATUM PRENE- 
HANJA DENAR- 
NEGA NADO- 
MESTILA 

Vpisati posebne dodatke, ki so všteti v osnovo za odmero denarnega 
nadomestila, in sicer tako kot je pojasnjeno za izpolnjevanje stolpca 
1 pri oznamenilu iz zap. št. 26 (posebni dodatki). 
Se ne izpolni, ker so zaporedne številke že natisnjene. 

Vpisati ustrezno šifro iz kodeksa šifer. 

Vpisati številko »1« ali »2«. Ce je povprečje posebnih dodatkov vzeto 
za pet let, je treba vpisati številko »1«, Ce je vzeto za deset let, pa 
številko »2«. 

Vpisati skupno število mesecev, za katere j« vojaški zavarovanec 
prejemal poseben dodatek, 

i 
Vpisati povprečen mesečni znesek prejetih posebnih dodatkov iz 
stolpca 1. 

Vpisati dan, mesec in leto, odkar se je upravičencu nehalo izplačevati 
nadomestilo. 

V okenca vpisati šifro tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo iz zap. 
št. 5 (rojen-a). 

HI. IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV PRIJAV ZA UVEDBO IN VODENJE 'MATIČNE EVIDENCE O UPO- 
KOJENCIH IN UŽIVALCIH INVALIDNINE 

''f-P- Oznamenilo 
st Način izpolnjevanja Obrazci 

1. MATIČNA ŠTE- 
VILKA 

2. VRSTA OBDE- 
LAVE 

3. Številka pred- 
meta 

4. VRSTA POKOJ- 
NINE 

5. PRIIMEK, OČE- 
TOVO IME IN IME 

6. ROJEN-A 

Vpisati matično številko tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo v 
oddelku II pod zap. št. 1 (matična številka). 
Ce je bila matična številka prej konu določena kot vojaškemu za- 
varovancu, je treba vpisati to matično številko. 

Izpolni strokovna služba 

V okenca vpisati številko odločbe o ugotovitvi pravice do pokojnine. 
Ce ima številka predmeta manj kot 6 številk, je treba pred njimi 
vpisati ničle. 

Obkrožiti številko pred ustreznim odgovorom. 

Obkroženo številko vpisati v okence kot šifro. 

Podatek o priimku, očetovem imenu in imenu upokojenca in uživalca 
invalidnine je treba vpisati tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo v 
oddelku II pod zap. št. 4 (priimek, očetovo ime in ime). 

Vpisati dan, mesec in leto rojstva po podatkih iz izpiska iz rojstne 
matične knjige. Dan in leto se vpišeta s številko, mesec pa z besedo. 
Za družinske upokojence vpisati dan,, mesec in leto rojstva osebe, po 
kateri jim gre pravica do družinske pokojnine. 
V okence vpisati šifro tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo v oddel- 
ku II pod zap. št. 5 (rojen-a). 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-1 a 
MEI-1 
MEI-2 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-1 a 
MEI-1 
MEI-2 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-1 a 
MEI-1 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-1 a 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-1 a 

MEP-1 
MEP-2 
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7. ROJEN-A V SO- 
CIALISTIČNI 
REPUBLIKI — 
SOCIALISTIČNI 
AVTONOMNI PO- 
KRAJINI, TUJI 
DRŽAVI 

8. SPOL 

9. NARODNOST ALI 
ETNIČNA PRI- 
PADNOST 

10. UDELEŽBA V NOV 

11. ŠTEVILKA SPO- 
MENICE 

12. VOJNI UJETNIK 

13. UDELEŽENEC RE- 
VOLUCIONARNIH 
GIBANJ 

14. DATUM VSTOPA 
V JLA 

15. DATUM PRENE- 
HANJA SLUŽBE 
V JLA 

16. DATUM PRIDO- 
BITVE PRAVICE 
DO POKOJNINE 

17. DATUM, ODKAR 
TECE IZPLAČI- 
LO POKOJNINE 

18. PREDPIS, PO KA- 
TEREM JE BILA 
DOLOČENA PO- 
KOJNINSKA OS- 
NOVA 

19. PREDPIS, PO KA- 
TEREM JE BILA 
PRIZNANA PRA- 
VICA 

20. SKUPNA POKOJ- 
NINSKA DOBA 

Vpisati socialistično republiko oziroma socialistično avtonomno po- MEP-l 
, krajino, v kateri je bil upokojenec rojen, tako, kot je pojasnjeno za MEP-2 
oznamenilo v oddelku II pod zap. št. 6, (rojen-a v socialistični repub- 
liki — socialistični, avtonomni pokrajini). 

Obkrožiti številko 1 za moške, številko 2 pa za ženske. Obkroženo MEP-l 
številko vpisati v okence kot šifro. MEP-2 

Vpisati narodnost ali etnično pripadnost, kot so se upokojenci opre- MEP-l 
delili, tako kot je pojasnjeno za oznamenilo v oddelku II pod zap. št. MEP-2 
8 (narodnost ali etnična pripadnost). 

Obkrožili številko pod datumom oziroma letnico, od katere je nepre- MEP-l 
trgana udeležba v NOV do konca vojne priznana dvojno, tako kot MEP-2 
je pojasnjeno za oznamenilo v oddelku II pod zap. št. 10 (udeležba 
v NOV). 

Za upokojenca, ki ima spomenico, vpisati številko spomenice. MEP-l 
Podatek o spomenici se ne šifrira. 

Obkrožiti številko 1 ali 2, odvisno od tega, ali je upokojenec bil vojni MEP-l 
ujetnik ali ne. MEP-2 
Obkroženo številko vpisati v okence za šifro. 

Vpisati ime gibanja iz odločbe tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo MEP-l 
v oddelku II pod zap. št. 13 (udeleženec revolucionarnih gibanj). MEP-2 

Vpisati datum vstopa v JI,A tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo MEP-l 
v oddelku II pod zap. št. 14 (datum vstopa v JLA). MEP-2 

Vpisati dan, mesec (z besedo) in leto prenehanja službe v JLA. V MEP-l 
okenca vpisati šifro tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo v oddelku. MEP-2 
II pod zap. št. 5 (rojen-a) MEP-la 

Vpisati iz odločbe o ugotovitvi pravice do pokojnine dan, mesec (z MEP-l 
besedo) in leto pridobitve pravice do pokojnine MEP-2 

MEP-la 
V okenca vpisati šifro tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo v od- 
delku II pod zap. št. 5 (rojen-a). 

Vpisati iz odločbe dan, mesec (z besedo) in leto, odkar se izplačuje MEP-l 
pokojnina. MEP-2 
Za družinske upokojence je treba namesto odgovora potegniti vodo- MEP-la 
ravno črto. 
V okenca vpisati šifro tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo v od- 
4elku II pod zap. št. 5 (rojen-a). 

Vpisati iz odločbe o ugotovitvi pravice do pokojnine točko, odstavek MEP-l 
in člen zakona, po katerem je bila določena pokojninska osnova MEP-2 
V okenca vpisati ustrezno šifro iz kodeksa šifer. MEP-la 

Vpisati iz odločbe o ugotovitvi pravice do pokojnine točko, odstavek MEP-l 
in člen zakona, po katerem je bila priznana pravica do pokojnine MEP-2 
V okenca vpisati ustrezno šifro iz kodeksa šifer. MEP-la 

Vpisati iz odločbe o ugotovitvi pravice do pokojnine, koliko let, me- 
secev in dni je bilo priznanih v pokojninsko dobo ob uveljavitvi pra- 
vice do pokojnine 
V prvi dve okenci vpisati leta, v naslednji dve vpisati mesece, v 
zadnji dve pa dneve. 
Na primer- za skupno pokojninsko dobo 35 let, 7 mesecev in 11 dni js 
treba v okenca vpisati /3/5/0/7/1/1/. 

MEP-l 
MEP-2 
MEP-la' 
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21. DELOVNA LETA 

22. ODSTOTEK PO- 
KOJNINE USTRE- 
ZNO POKOJNIN- 
SKI DOBI — IZ- 
POLNJENOSTI Z 
DELOVNIMI LETI 

23. DODATEK ZA 
IMETNIKA 
»PARTIZANSKE 
SPOMENICE 1941« 

24. UPORABLJENA 
NAJVEČJA PO-, 
KOJNINSKA OS- 
NOVA 

25. DIAGNOZA BO- 
LEZNI 

28. VZROK NEZMO- 
ŽNOSTI ZA SLUŽ- 
BO V JLA 

27. POKOJNINA, OD- 
MERJENA NA OS- 
NOVI 

28. DATUM NAPRE- 
, DOVANJA V 

PREJŠNJI ClN 

29. ClN — RAZRED 

30. DATUM NAPRE- 
DOVANJA V SE- 
DANJI ClN 

Vpisati iz odločbe delovna leta za tiste upokojence, za katere so bila MEP-1 
ugotovljena pri določitvi pravice do pokojnine, Лако, kot je pojas- MEP-2 
njeno za oznamenilo iz zap. št. 20 (skupna pokojninska doba). MEP-la 

Vpisati iz odločbe o ugotovitvi pravice do pokojnine odstotek po- MEP-1 
kojnine, določen ustrezno skupni pokojninski dobi, brez odstotka za MEP-2 
povečanje pokojnine zaradi udeležbe v NOV ali vojnega ujetništva, MEP-la 
in sicer' 
— če je odstotek izkazan s celim številom, na primer 850/o, je treba v 
okenca vpisati /8/5 0/, 

— če je odstotek izkazan s celim številom in 1 decimalko, na primer 
71,5'Vo, je treba v okenca vpisati /7/1/5/, 

— če je odstotek izkazan s celim številom in z dvemi ali več deci- 
malkami, je treba v okenca vpisati odstotek in prvo decimalko. 
Na primer; za 82,356'/o je treba vpisati /8/2/3/. 

Za imetnika »Partizanske spomenice 1941« vpisati IS'/o. V okenca je 
treba vpisati /1/5/0/. 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

Za druge upokojence je treba potegniti vodoravno črto, v okenca pa 
vpisati ničle. 

Obkrožiti številko pred ustrezno besedo. 
Obkroženo številko vpisati v okence. 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

Za invalidske upokojence vpisati diagnozo glavne bolezni iz izvida 
invalidske komisije. 
Za starostne upokojence potegniti vodoravno črto. 
V okenca vpisati ustrezno šifro iz »mednarodne klasifikacije bolezni, 
poškodb in vzrokov smrti« (VIII. revizija). 

Obkrožiti ustrezno številko pod besedilom. 
Obkroženo številko vpisati v okence. 

Obkrožiti številko »1« ali številko »2«, odvisno od tega, ali je bila po- 
kojninska osnova določena na osnovi mesečne plače ali pa na osnovi 
povprečnega osebnega dohodka. 
Obkroženo številko vpisati v okence. 

Vpisati dan, mesec (z besedo) in leto napredovanja v prejšnji čin Kot 
datum napredovanja je treba vpisati datum, od katerega je priznan 
rang. 
Na primer; če je upokojenec napredoval v čin kapetana I. razreda z 
odredbo z dne 15, julija 1964 z rangom od 22. decembra 1963, je treba 
vpisati 22. december 1963. 
V okenca vpisati podatke tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo v 
oddelku II pod zap. št, 16 (datum napredovanja v prejšnji čin). 

Vpisati čin — razred, ki ga je upokojenec imel ob prenehanju aktivne MEP-1 
službe v JLA. MEP-2 
Na primer; »kapetan I. razreda«, »vojaški uslužbenec III. razreda«, 
»poročnik bojne ladje« itd. 
V okenca vpisati ustrezno šifro iz kodeksa šifer. 

Vpisati dan, mesec (z besedo) in leto napredovanja v čin — razred, MEP-1 
v katerem je upokojencu prenehala aktivna služba v JLA MEP-2 
V okenca vpisati podatke tako kot je pojasnjeno za oznamenilo v od- 
delku II pod zap. št. 16 (datum napredovanja v prejšnji čin). 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 
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81. ŠTEVILO PERIO- 
DIČNIH POVIS- 
KOV 

32. PREJŠNJA POLO- 
2AJNA SKUPINA 

S3. POLOZAJNA SKU- 
PINA SEDANJEGA 
ClNA 

34. ŠTEVILO POS- 
TAVK POSEBNIH 
DODATKOV 

35. ODSTOTEK PO- 
KOJNINE PO OD- 
LOČBI 

36. ZNESEK POKOJ- 
NINSKE OSNOVE 
IZ OSEBNEGA 
DOHODKA 

37. ZADNJE LETO, 
IZ KATEREGA JE 
VZET OSEBNI DO- 
HODEK ZA PO- 
KOJNINSKO OS- 
NOVO 

38. ZAPOSLEN-A 

39. ŠTEVILO SOTJŽI- 
VALCEV DRUŽIN- 
SKE POKOJNINE 

40. ODSTOTEK, V KA- 
TEREM JE BILA 
ODMERJENA 
DRUŽINSKA PO- 
KOJNINA 

41. Število pos- 
tavk POKOJ- 
NINSKE DOBE 

42. POSEBNI DODAT- 
KI 

— stolpec 1 — 
Posebni dodatki 

MEP-2 
MEP-la 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

MEP-1 • 
MEP-2 
MEP-la 

MEP~1 
MEP-2 
MEP-la 

Vpisati število periodičnih poviškov tako, kot je pojasnjeno v oddelku MEP-1 
II pod zap. št. 19 (število periodičnih poviškov). 

Vpisati položajno skupino, ki jo je imel upokojenec pred položajno 
skupino ob upokojitvi, tako, kot je pojasnjeno za ozpamenilo v od- 
delku II pod zap. št. 20 (prejšnja položajna skupina). 

Vpisati položajno skupino, ki jo je imel upokojenec ob upokojitvi, 
tako, kol je pojasnjeno za oznamenilo v oddelku II pod zap. št. 21 
(položajna skupina). 

Vpisati število postavk tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo v od- 
delku II pod zap. št. 23 (število postavk posebnih dodatkov). 

/ . 

Iz odločbe o določitvi pokojnine vpisati njen odstotek. 
V okence vpisati podatek tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo iz 
zap. št. 22 tega oddelka (odstotek pokojnine ustrezno pokojninski dobi 
— izpolnjenosti z delovnimi letP 

Vpisati iz odločbe znesek pokojninske osnove iz osebnega dohodka v 
dinarjih in parah 
Znesek se vpiše tudi v okenca od desne proti levi. Ce ima znesek 
manj kot šest številk, je treba preostala okenca z leve strani izpolniti 
z ničlami. 
Na primer: če znaša pokojninska osnova 996,55 dinarjev, je treba v 
okenca vpisati /0/9/9/6/5/5/. 

Vpisati zadnje leto, iz katerega je vzet osebni dohodek za ugotovitev 
pokojninske osnove. 
Na primer: če je bilo kot zadnje leto vzeto leto 1971, je treba vpisati 
»1971«. 
V okenci vpisati samo zadnji dve številki letnice za leto, iz katerega 
je vzet osebni dohodek za ugotovitev pokojninske osnove. 

Obkrožiti številko »1« ali »2«. Obkroženo številko vpisati v okence. 

Vpisati iz odločbe o ugotovitvi pravice do družinske pokojnine z be- 
sedo število souživalcev družinske pokojnine 
Na primer: če je bila družinska pokojnina priznana vdovi in trem 
otrokom, je treba vpisati »za štiri člane«, v okence pa /4/. 

Vpisati iz odločbe o ugotovitvi pravice do družinske pokojnine poda- 
tek 70VO, 80%, 80% ali 100%. 
V okence vpisati /7/0/0/, /8/0/0/, 
/9/0/0/ ali /1/0/0/. — ' 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

Vpisati podatek tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo v oddelku II 
pod zap. št. 25 (število postavk pokojninske dobe) 

Vpisati podatke iz odločbe o ugotovitvi pravice do pokojnine takole: 
/ 

vpisati posebne dodatke, ki so bili všteti v pokojninsko osnovo, tako, 
kot je pojasnjeno za oznamenilo v oddelku II pod zaporedno številko 
26 — za stolpec 1 (posebni dodatki). 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 
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— stolpec 2 — 
Število postavk 

— stolpec 3 — 
Šifra 

— stolpec 4 — 
Povprečje 

— stolpec 5 — 
Prejeman skupaj 
mesecev 

— stolpec 6 — 
Povprečen me- 
sečni znesek 

43. ZAVAROVALNA 
DOBA, VRSTA PO- 
SEBNE DOBE IN 
ZAVAROVALNA 
DOBA S POVEČA- 
NJEM 

44. OSNOVA ZA OD- 
MERO DRUŽIN- 
SKE POKOJNINE 

45. DATUM PRIDOBI- 
TVE PRAVICE DO 
DRUŽINSKE PO- 
KOJNINE 

46. DATUM SMRTI 
ZAVAROVANCA 
— UPOKOJENCA 

47. VZROK SMRTI 

48. PREDPIS, PO KA- 
TEREM JE BILA 
PRIZNANA PRAVI- 
CA DO DRUŽIN- 
SKE POKOJNINE 

49. DATUM. ODKAR 
TECE IZPLAČILO 
DRUŽINSKE PO- 
KOJNINE 

50. SKUPINA DRU- 
ŽINSKIH UPOKO- 
JENCEV 

51. POKOJNINA SE 
DELI NA 

Zaporedne številke so natisnjene. 

Vpisati ustrezno šifro iz kodeksa šifer. 

Vpisati številko »1« ali »2« tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo v 
oddelku II pod zap. št. 34 — za stolpec 4 (povprečje). 
Vpisati število mesecev, za katere je upokojenec prejemal vpisani po- 
sebni dodatek. 

Vpisati povprečen mesečni znesek posebnega dodatka iz stolpca 1 v 
znesku, kot je bil določen v zadnji odločbi o pokojnini. 

Podatke o zavarovalni dobi, vrsti posebne dobe in zavarovalni dobi s MEP-1 
povečanjem je treba vpisati tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo v MEP-2 
oddelku II pod zap. št. 28 (zavarovalna doba, vrsta posebne dobe in 
zavarovalna doba s povečanjem). 

Obkrožiti številko 1 ali 2 — odvisno od tega, katera pokojnina je bila MEP-1 
vzeta kot osnova za odmero družinske pokojnine. MEP-2 
V okence vpisati obkroženo številko. MEP-la 

Odgovor vpisati tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo iz zap. št. 16 MEP-1 
tega oddelka (datum pridobitve pravice do pokojnine). MEP-2 

MEP-la 

Vpisati datum smrti zavarovanca ali upokojenca, po katerem je bila MEP-1 
uveljavljena pravica do družinske pokojnine. MEP-2 
V okenca vpisati datum tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo v od- MEP-la 
delku II pod zap. št. 5 (rojen-a). 

Obkrožiti številko pod ustreznim besedilom, odvisno od vzroka smrti MEP-1 
zavarovanca oziroma starostnega ali invalidskega upokojenca. MEP-2 
V okence vpisati obkroženo številko. MEP-la 

Vpisati odgovor tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo iz zap. št. 19 MEP-1 
tega oddelka (predpis, po katerem je bila priznana pravica). MEP-2 

MEP-la 

Vpisati odgovor tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo iz zap. št. 17 MEP-1 
tega oddelka (datum, odkar teče izplačilo pokojnine). MEP-2 

MEP-la 

Obkrožiti številko pod ustreznim besedilom. 
V okence vpisati obkroženo številko. 

Odgovor vpisati z besedo, Ce se pokojnina deli na dva ali na več 
delov. 

Na primer: »dva dela«, »tri dele« itd. 
Vpisano številko prenesti v okence. 
Ce se pokojnina ne deli, je treba obkrožiti številko 1 in jo vpisati v 
okence. 

52. PODATKI O DRU- Podatke vpisati le, če se družinska pokojnina deli, in sicer: 
ZINSKIH ČLANIH 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 

MEP-1 
MEP-2 
MEP-la 
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stolpec 1 — 
Zaporedna šte- 
vilka 
stolpec 2 — 
Priimek in ime 
osebe, ki se ji iz- 
plačuje pokojni- 
na 
stolpec 3 — 
Soštevilo 
stolpec 4 — 
Odstotek 

53. STATUS UŽIVAL- 
CA PRAVICE 
DO INVALIDNINE 

— DODATKA ZA 
POMOČ IN POS- 
TREŽBO 

54. UŽIVALEC INVA- 
LIDNINE PO OS- 
NOVI TELESNE 
OKVARE 

55. DATUM, ODKAR 
TECE IZPLAČILO 
INVALIDNINE 

56. ZNESEK INVALI- 
DNINE 

57. VZROK TELES- 
NE OKVARE 

58. DATUM, ODKAR 
TECE IZPLAČILO 
DODATKA ZA PO- 
MOČ IN POSTRE- 
ŽBO 

59. ZNESEK DODAT- 
KA ZA POMOČ IN 

- POSTREŽBO 

60. SLEP IN OD KDAJ 

Zaporedne številke so natisnjene. 

S tiskanimi črkami vpisati priimek in ime osebe, ki se ji izplačuje 
del pokojnine. 

Soštevilo kaže, na koliko delov se deli pokojnina. 

Vpisati odstotek od družinske pokojnine, ki se izplačuje za vsakega 
družinskega člana posebej. 
Na primer: če se pokojnina deli na dva enaka dela in gre vsakemu 
družinskemu članu po 500/o skupne družinske pokojnine, je treba vpi- 
sati v prvi vrstici 500 in v drugi vrstici 500. 
Obkrožiti številko pod ustreznim besedilom iz odločbe o ugotovitvi 
pravice do invalidnine — dodatka za pomoč in postrežbo 

V okence vpisati obkroženo številko. 

Obkrožiti »0«, če vojaški zavarovanec oziroma upokojenec nima od- 
ločbe o priznanju nadomestila po osnovi telesne okvare. Ce ima od- 
ločbo, je treba vpisati s tiskanimi črkami stopnjo telesne okvare. 
V okence vpisati »0« ali ustrezajočd stopnjo telesne okvare. 

Vpisati dan, mesec (z besedo) in leto, odkar se Izplačuje invalidnina 
po odločbi o ugotovitvi pravice do invalidnine, tako, kot je pojas- 
njeno za oznamenilo iz zap, št. 17 tega oddelka (datum, odkar teče 
izplačilo pokojnine). 
Vpisati znesek invalidnine, ki se Izplačuje po odločbi o ugotovitvi 
pravice do invalidnine. 

Obkrožiti številko pod ustreznim besedilom in jo vpisati v okence. 

Vpisati dan, mesec (z besedo) in leto, odkar se izplačuje dodatek za 
pomoč in postrežbo. 
V okenca vpisati datum tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo v od- 
delku II pod zap. št. 5. (rojen-a). 

Vpisati v dinarjih in parah znesek dodatka za pomoč in postrežbo, 
ki se izplačuje po odločbi o ugotovitvi te pravice. 

Ceje zavarovancu priznana pravica do dodatka za pomoč in pos- 
trežbo kot slepemu zavarovancu, je treba vpisati datum, ko je postal 
slep. 
V okenca vpisati podatek tako, kot je pojasnjeno za oznamenilo ^v 
oddelku II pod zap. št. 5 (rojen-a). 

MEI-1 
MEI-2 

MEI-1 
MEI-2 

MEI-1 
MEI-2 

MEI-1 
MEI-2 

MEI-1 
MEI-2 

MEI-1 
MEI-2 

MEI-I 
MEI-2 

MEI-1 
MEI-2 

KODEKS ŠIFER ZA VODENJE MATIČNE EVIDENCE O VOJAŠKIH ZAVAROVANCIH 

IN UPOKOJENCIH 

     I- OZNAMENILA, KI SE ŠIFRIRAJO 
Zap. 
št. Oznamenilo 

1. Periodični povišek 
2. Cin — razred 
3. Datum (dan, mesec in leto) 
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4. Narodnost ali etnična pripadnost 
5. Posebni dodatki 
6. Najvišja končana šola 
7. Položajna skupina 
8. Predpis, po katerem je bila določena pokojninska osnova 
9. Predpis, po katerem je bila priznana pravica 

10. Predpis, po katerem je bila priznana pravica do družinske pokojnine 
11. Vojaški vojni — mirovni invalid 
12. Zavarovalna doba, vrsta posebne dobe in zavarovalna doba s povečanjem 
13. Udeleženec revolucionarnih gibanj 
14. Uživalec invalidnine po osnovi telesne okvare 
15. Vrsta obdelave 

ii. Šifriranje oznamenila 

Zap. Oznamenilo 
štev. 

Modaliteta Šifra 

1. PERIODIČNI POVI- 
sek 

2. CIN — RAZRED 

3. DATUM (dan, mesec 
in leto) — kjer se 
šifrira datum 

— nima periodičnih poviškov 
— en periodični povišek 
— dva periodična poviška 
— trije periodični poviški 
— štirje periodični poviški 
— general 
— armadni general (admiral flote) 
— generalpolkovnik (admiral) 
— generalpodpolkovnik (viceadmiral) 
— generalmajor (kontraadmiral) 

— polkovnik (kapetan bojne ladje) 
— podpolkovnik (kapetan fregate) 
— major (kapetan korvete) 

— kapetan I. razreda (poročnik bojne ladje) 
— kapetan (poročnik fregate) 
— poročnik (poročnik korvete) 
— podporočnik 

— zastavnik I. razreda 
— zastavnik 
— višji vodnik I. razreda 
— višji vodnik 
— vodnik I. razreda 
•— vodnik 
— vodnik, do 3 let službe 
— vojaški uslužbenec I. razreda 
— vojaški uslužbenec II. razreda 
— vojaški uslužbenec III. razreda 
— vojaški uslužbenec IV. rapeda 
— vojaški uslužbenec V. razreda 
— vojaški uslužbenec VI. razreda 
— vojaški uslužbenec VII razreda 
— vojaški uslužbenec VIII. razreda 
— vojaški uslužbenec IX. razreda 
— vojaški uslužbenec X. razreda 
— vojaški uslužbenec XI. razreda 
— vojaški uslužbenec XII. razreda 

a) dnevi; 
— prvi v mesecu 
— drugi v mesecu 
— tretji v mesecu 
— četrti v mesecu 
— peti v mesecu 

0 
1 
2 
3 
4 

11 
12 
13 
14 
15 

£1 
22 
23 

31 
32 
33 
34 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
61 
62 
63 
64 
65 

01 
02 
03 
04 
05 
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12. 3 4 

— Sesti v mesecu OS 
— sedmi v mesecu 07 
— osmi v mesecu 08 
— deveti v mesecu 09 
— deseti v mesecu 10 
— enajsti v mesecu j j 
— dvanajsti v mesecu 12 
— trinajsti v mesecu 13 
— štirinajsti v mesecu 14 
— petnajsti v mesecu 15 
— šestnajsti v mesecu 15 
— sedemnajsti v mesecu 17 
— osemnajsti v mesecu 18 
— devetnajsti v mesecu 19 
— dvajseti v mesecu 20 
— enaindvajseti v mesecu 21 
— dvaindvajseti v mesecu 22 
— triindvajseti v mesecu 23 
— štiriindvajseti v mesecu 24 
— petindvajseti v emesecu 23 
— šestindvajseti v mesecu 26 
— sedemindvajseti v mesecu 27 
— osemindvajseti v mesecu 2B 
— devetindvajseti v mesecu 29 
— trideseti v mesecu 30 
— enaintrideseti v mesecu 31 

b) meseci: 

— januar 01 
— februar , 02 
— marec 03 
— april 04 
— maj • 05 
— .1unij 0G 
— julij 07 
— avgust 08 
— september 09 
— oktober ig 
— november ц 
— december 19 

c) leto: 

— 1971 
— 1970 
— 1969 
— 1968 
— 1897 
— 1893 

itd. 

71 
70 
69 
68 
97 
98 

4. NARODNOST ALI — Črnogorec . ni 
ETNIČNA PRIPAD- — Hrvat 02 
NOST — Makedonec 03 

— Musliman 04 
Slovenec 05 
Srb 06 
Albanec 07 
Bolgar 08 

— Ceh 09 — Italijan 10 
— Madža? ц 
— Romun 12 
— Rusin 13 
— Slovak 14 
— Turek 15 
— Avstrijec 1R 
— Grk 17 
— Zid 18 — Nemec ig 
— Poljak 20 
— Rom — Cigan 21 
— Rus 22 
— Ukrajinec 23 
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5. POSEBNI 
DODATKI 

— Vlah 
— niso sc nacionalno izjavili 
— izjavili so se kot »Jugoslavan« 
— izjavili so se v smislu regionalne pripadnosti 
— drugi 
— ni znano 

LETALSKI DODATEK 
pilota nadzvočnega reaktivnega letala: 

— I. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— II. kategorije strokovne in bojne'usposobljenosti 
— III. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— IV. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— V. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— z več kot 3 leti do 6 let letalske službe 
— z več kot 6 leti do 9 let letalske službe 
— z več kot 9 leti do 12 let letalske službe 
— z več kot 12 leti do 15 let letalske službe 
— z več kot 15 leti letalske službe 

24 
25 
26 
27 
28 
99 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 

pilota dozvočnega reaktivnega letala; 

— I. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— II. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— III. kategorijo strokovne in bojne usposobljenosti 
— IV. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— V. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— z več kol 3 leti do 6 let letalske službe 
— z več kot 6 leti do 9 let letalske službe 
— z več kot 9 leti do 12 let letalske službe 
— z več kot 12 leti do 15 let letalske službe 
— z več kot 15 leti letalske službe 

pilota večmotornega težkega batnega letala in težkega helikopterja: 

— I. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— II. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— III. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— IV kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— z več kot 3 leti do 6 let letalske službe 
— z več kot 6 leti do 9 let letalske službe 
— z več kot 9 leti do 12 let letalske službe 
— z več kol 12 leti do 15 let letalske službe 
— z več kot 15 leti letalske službe 

011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 

021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 

pilota lahkega dvomotornega batnega letala in srednjega helikopterja; 

— II. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— III, kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— IV. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— V. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— z več kot 3 leti do 6 tet letalske službe 
— z več kot. 6 leti do 9 let letalske službe 
— z več kot 9 leti do 12 let letalske službe 
— z več kot 12 leti do 15 let letalske službe 
— z več kot 15 leti letalske službe 

030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 

— pilota enomotornega batnega bojnega letala; 

— II. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— III. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— IV. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— V. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— z več kot 3 leti do 6 let letalske službe 
— z več kot 6 leti do 9 let letalske službe 
— z več kot 9 leti do 12 let letalske službe 
— z več kot 12 leti do 15 let letalske službe 
— z več kot 15 leti letalske službe 

039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 

— pilota letala za zvezo in lahkega helikopterja: 

— II. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 
— III. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 

048 
049 
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075 

076 

— IV. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 050 
— V. kategorije strokovne in bojne usposobljenosti 051 
— z več kot 3 leti do 6 let letalske službe 052 
— 7. več kot 6 leti do 9 let letalske službe oKs 
— z več kot 9 leti do 12 let letalske službe 054 
— z več kot 12 leti do 15 let letalske 'službe 055 
— z več kot 15 leti letalske službe • 056 

- navigatorja zrakoplova vseh kategorij: 
— I. kategorije strokovne usposobljenosti i 057 
— II. kategorije strokovne usposobljenosti 058 
— z več kot 3 leti do 6 let letalske službe 059 
— z več kot 6 leti do 9 let letalske službe 060 
— z več kot 9 leti do 12 let letalske službe 061 
— z več kot 12 leti do 15 let letalske službe 062 
— z več kot 15 leti letalske službe 0G3 

- aviomehanika: 
— do 3 let letalske službe 064 
— z več kot 3 leti do 6 let letalske službe 065 
— z več kot 6 leti do 9 let letalske službe 036 
— z več kot 9 leti do 12 let letalske službe 067 
— z več kot 12 leti do 15 let letalske službe 063 
— z več kot 15 leti letalske službe 069 

- radiotelegrafista in radarskega operatorja: 
— do 3 let letalske službe 070 
— z več kot 3 leti do 6 let letalske službe 071 
— z več kot 6 leti do 9 let letalske službe 072 
— z več kot 9 leti do 12 let letalske službe 073 
— z več kot 12 leti do 15 let letalske službe 074 
— z več kot 15 leti letalske službe 

- izvidnika in aerofotografa: 
— do 3 let letalske službe 
— z več kot 3 leti do 6 let letalske službe 077 
— z več kot 6 leti do 9 let letalske službe 078 
— z več kol 9 leti do 12 let letalske službe 079 
— z več kot 12 leti do 15 let letalske službe 080 
—- z več kot 15 leti letalske službe osi 

- učitelja letenja z nadzvočnim reaktivnim letalom: 
— do 3 let 
— več kot 3 leta do 5 let 083 
— več kot 5 let 084 

- učitelja letenja z dozvočnim reaktivnim letalom, večmotornim le- 
talom in težkim helikopterjem: 
— do 3 let 
— več kot 3 leta do 5 let 088 
— več kot 5 let 

■ učitelja letenja z drugimi zrakoplovi: 
— do 3 let 
— več kot 3 leta do 5 let 089 
— učitelja letenja z drugimi zrakoplovi: 
— več kot 5 let 

■ v letalskem šolskem polku: poveljnika, načelnika štaba, pomočnika 
poveljnika za letalske zadeve, referentov za GRB, za navigacijo, za IFR 
in nočno letenje; v upravi zrakoplovne vojaške akademije; glavnega 
inšpektorja v organu za letalski pouk; 

■ pilota nadzvočnega reaktivnega letala na dolžnosti: 
— do 3 let 091 
— več kot 3 leta do 5 let - 092 
— več kot 5 let 
pilota večmotornega, batnega ali dozvočnega reaktivnega letala na 
dolžnosti: 
— do 3 let 
— več kot 3 leta do S let 
— več kot 5 let 
pilota drugega zrakoplova na dolžnosti: 
— do 3 let 
— več kot 3 leta do 5 let 098 
— več kot 5 let 099 
— učenca letalca (izvzemši gojence vojaške zrakoplovne akademije) 

na nadzvočnem reaktivnem letalu 100 
— učenca letalca (izvzemši gojence vojaške zrakoplovne akademije) 

na dozvočnem reaktivnem letalu jgi 
— učenca letalca (izvzemši gojence vojaške zrakoplovne akademije) 

na večmotornem težkem batnem letalu in težkem helikopterju 102 
— učenca letalca (izvzemši gojence vojaške zrakoplovne akademije) 

na lahkem dvomotornem batnem letalu In srednjem helikopterju 103 

082 
083 
084 

085 
086 
087 

088 
089 

090 

093 

034 
{Ш5 
096 

097 
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12 3 4 
— učenca letalca (izvzemši gojence vojaške zrakoplovne akademije) 

na enomotomem batnem bojnem letalu 104 
— učenca letalca (izvzemši gojence vojaške zrakoplovne akademije) 

na letalu za zvezo in lahkem helikopterju 105 
— vojaške osebe za preizkušanje v barokomorah nad 5,000 do 12.500 

metrov 106 
— vojaške osebe za preizkušanje v barokomorah nad 12.500 metrov 107 

PADALSKI DODATEK 

— podalskega inštruktorja: 
— do 5 let padalske službe 121 
— z več kot 5 leti do 10 let padalske službe 122 
— z več kot 10 leti do 15 let padalske službe 123 
— z več kot 15 leti padalske službe 124 

— padalca: 
— do 5 let padalske službe 125 
— z več kot 5 leti do 10 let padalske službe 128 
— z več kot 10 leti do 15 let padalske službe 127 
— z več kot 15 leti padalske službe 128 

— učenca padalca: 
— do 5 let padalske službe 129 

DODATEK ZA POMORSKE DIVERZANTE 
— pomorskega diverzanta — padalca 134 
— pomorskega diverzanta — drugega 135 
— kandidata za pomorskega diverzanta, ki v diverzantski enoti iz- 

polnjuje program pouka za kandidate za pomorskega diverzanta 136 
— poveljnila centra v poveljstvu pomorskih diverzantskih enot 137 
— načelnika operativno-učnega odseka pomorskih diverzantskih enot 138 
— učitelja v operativno-učnem odseku pomorskih diverzantskih enot 139 
— referenta sanitetne službe v poveljstvu pomorske diverzantske 

enote 140 

DODATEK ZA VKRCANJE 
— poveljnika podmornice 145 
— oficirja in podoficirja na podmornici 148 
— poveljnika na drugih ladjah in plovilih 147 
— komandirja na drugih ladjah in plovilih 148 
— oficirja in podoficirja na drugih ladjah in plovilih 149 

POVELJNISKO-TRUPNI DODATEK 
— poveljnika divizije — brigade vojaškega pomorskega sektorja — 

načelnika uprave centra za zveze (generalski položaj) 151 

— poveljnika polka — oporišča — inženirskega poligona — zrako- 
plovske baze, pomorske baze, gardnega odreda, rečne vojne flo- 
tilje — učnega centra — radio-izvidniškega centra — oficirskega 
bataljona gardne brigade in načelnika uprave centra za zveze (pol- 
kovniški položaj) 152 

— poveljnika bataljona — diviziona — obalne artilerijske skupine — 
graničarskega odreda — gardnega objekta PZO — pomorskega 
centra — rečnega centra—poligona, za katerega je po formaciji 
predviden čin majorja ali podpolkovnika — samostojnega inženir- 
skega odseka — skupine za razvoj — komandirja čete v oficir- 
skem bataljonu — specialne avtomobilske čete — načelnika cen- 
tra za zvezo, za katerega je po formaciji predviden čin majorja in 
načelnika centra za teritorialne zvezo 153 

— komandirja čete — baterije — zrakoplovne eskadrilje in hidro- 
eskadrilje — graničarskega in mornariškega graničarskega odseka 
— desetarskega tečaja — luškega odreda — poligona — skupine za 
razvoj voda v oficirskem bataljonu gardne brigade — voda v 
specialni avtomobilski četi, — inženirskega odseka in samostoj- 
nega inženirskega gradbišča — centra za podvodni pouk — va- 
dišča za podvodni pouk — strelišča — poveljnika odreda pomor- 
sko-diverzantskih čolnov in pomorsko-diverzantskih potapljačev 
— poveljnika učnega rešilnega odreda — načelnika centra za 
dresuro in vzrejo psov — upravnika strelišča in načelnika centra 
za zvezo, sekcije in oddelka v centru za zvezo, za katere je po 
formaciji predviden čin kapetana I. razreda 154 
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— komandirja voda — karavle — strelnega dola obalne artilerijske 
skupino — strelnega dela artilerijske baterije — oddelka v vodu 
pomorskih diverzantov — mejnega sektorja — načelnika sekcije 
za teritorialne zveze — oddelka v vodu specialne avtomobilske 
čete objekta za pouk z izolirno masko — rekompresijske po- 
staje tankovododroma — tankod-roma in načelnika sekoije v 
centru za zvezo 155, 
komandirja oddelka — tanka — oklopnega avtomobila — opazo- 
valne postaje — signalne postaje na kopnem — komandirja ope- 
raterske skupine v oddelku voda pomorskih diverzantov — broda 
— amfibijskega transporterja — šifroteleprinterske postaje in na- 
čelnika oddelka iri ekspedicije v centru za zvezo , 150 

— na vseh drugih dolžnostih v enotah od divizije do oddelka 157 
komandanta plovne enote, ki ne prejema dodatka za vkrcanje, 
na formacijskem mestu kapetana bojne ladje 153 
poveljnika plovne enote na formacijskem mestu kapetana fregate 159 

— poveljnika plovne enote na formacijskem mestu kapetana korvete 160 
— oficirja ali podoficirja na dolžnosti v enoti ali v poveljstvu, ka- 

terih starešina prejema poveljniško trupni dodatek. 161 
aktivne vojaške osebe, ki je po formaciji v službi za garni/.ijsko 
varnost j32 
oficirja in podoficirja na dolžnosti v poveljstvu vojne rečne flo- 
tilje za čas, ko po ukazu pristojnega starešine nista vkrcana 163 

GRANICARSKI dodatek 

— I. kategorija 100 
— II kategorija 107 
— 1П kategorija 168 

GARDNI DODATEK 

— aktivne vojaške osebe — ordonanca vrhovnega poveljnika, oseb- 
nega tajnika, namestnika osebnega tajnika in upravnika rezi- 
dence predsednika republike 171 

— aktivnih vojaških oseb določenih gardnih enot 172 

DODATEK ZA DELO V RAKETNIH ENOTAH 
— I. kategorija 175 
— II. kategorija 176 

RADIOIZVIDNISKI DODAT 10K 

— I. kategorija 180 
— TI. kategorija 181 

STROKOVNI DODATEK 

— rednega profesorja (načelnika klinike — inštituta) 183 
— rednega profesorja na drugih dolžnostih 184 
— izrednega profesorja (načelnika klinike — inštituta) 185 
— izrednega profesorja na drugih dolžnostih 186 
— docenta (načelnika klinike ali inštituta) 187 
— docenta na drugih dolžnostih 188 
— znanstvenega sodelavca 189 

vojaške osebe — zdravnika, stomatologa ali farmacevta: ■ 
— na dolžnosti do 2 let 190 
— na dolžnosti več kot 2 leti do 4 let 191 
— na dolžnosti več kot 4 leta do 6 let 192 
— na dolžnosti več kot 6 let do 8 let 193 
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— na dolžnosti več kot 8 let do 10 let 194 
— na dolžnosti več kot 10 let do 12 let . 195 
— na dolžnosti več kot 12 let do 14 let 196 
— na dolžnosti več kot 14 let do 16 let 197 
— na dolžnosti več kot 16 do 18 let 198 
•— na dolžnosti več kot 18 let 199 

— vojaške osebe — stomatologa ali farmacevta na formacijskem mestu 
do vštetega čina polkovnika (vojaškega uslužbenca I. razreda) dokler 
je na dolžnosti v trupi: 
— do 3 let na dolžnosti 200 
— od 3 let do 5 let na dolžnosti 201 
— več kot 5 let na dolžnosti 202 

— oficira ali vojaškega uslužbenca — zdravnika na dolžnosti v trupi, 
I. kategorija 203 

— oficirja ali vojaškega uslužbenca — zdravnika na dolžnosti v trupi, 
II. kategorija 204 

— oficirja ali vojaškega uslužbenca — zdravnika — stomatologa ali 
farmacevta, dokler je postavljen na kakšno upravno dolžnost 205 

— vojalške osebe — zdravnika epidemiologa, bakteriologa, parazitologa, 
mikrobiologa in higienika na formacijskem mestu s specialističnim 
Izpitom 206 

— oficirja ali vojaškega uslužbenca — diplomiranega inženirja, do 
vštetega čina polkovnika (vojaškega uslužbenca I. razreda): 
— do 3 let službe ■ 217 
— od 3 let do 5 let službe 218 
—. z več kot 5 leti službe 219 

— oficirja ali vojaškega uslužbenca, do vštetega čina polkovnika, ki 
je končal Ш. stopnjo fakultete ali visoke šole in je postavljen na 
takšno formacijsko mesto: 

— do 1 leta službe 220 
•— z več kot 1 letom do 5 let službe 221 
— z več kot 5 leti do 10 let službe 222 
— z več kot 10 leti službe 223 

— oficirja ali vojaškega uslužbenca gradbene službe, dokler dela v grad- 
benem organu pri upravljanju in vzdrževanju gradbenih objektov: 
— s srednjo tehniško šolo do 5 let službe 224 
i— s srednjo tehniško šolo cd 5 let do 10 let službe 225 
■— s srednjo tehniško šolo z več kot 10 leti službe 226 
— drugih oseb do 10 let službe 227 
•— drugih cseb z 10 in več leti službe 228 
— oficirja ali vojaškega uslužbenca, ki opravlja v gospodarski orga- 

nizaciji zadeve posebnega pomena za narodno obrambo 229 
— vojaškega uslužbenca glasbene službe — člana simfoničnega 

orkestra , 

DODATEK ZA DELO OB POSEBNIH POGOJIH 

— dodatek za delo ob posebnih pogojih 236 

POTAPLJAŠKI DODATEK 

— potapljača, ki opravlja potapljaško delo ali vaje pod vodo , 237 
— učitelja potapljaškega tečaja 238 
— slušatelja potapljaškega tečaja 239 
— potapljaškega diverzanta 240 

DODATEK ZA DEŽURSTVO ZDRAVSTVENEGA OSEBJA V VO- 
JAŠKIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH 

Dodatek za posamezno dežurstvo na klinikah ža splošno in plastično 
kirurgijo ter na oddelkih za urgentno medicino Vojaške medicinske 
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akademije in na kirurških oddelkih vojaških bolnišnic in na kirurškem 
oddelku' Inštituta za tuberkulozo od i, januarja 1972; 
— zdravnika specialista 241 
— zdravnika na specializaciji 242 
— zdravnika splošne prakse 243 
— oficirja in vojaškega uslužbenca VII, in višjega razreda (drugo 

zdravstveno osebje) _ 244 
— podoficirja in vojaškega uslužbenca VIII, in nižjega razreda (dra- 

go zdravstveno osebje) 245 
Dodatek za posamezno dežurstvo na drugih klinikah, inštitutih in 
oddelkih vojaških bolnišnic 
— zdravnika specialista . 246 
— zdravnika na specializaciji 247 
— zdravnika splošne prakse 248 
— oficirja in vojaškega uslužbenca VII. in višjega razreda (drugo 

zdravstveno osebje) 249 
— podoficirja in vojaškega uslužbenca VIII. in nižjega razreda (dru- 

go zdravstveno osebje) 250 
— zdravnika specialista v garnizijski ambulanti 251 
— zdravnika v garnizijski ambulanti ' 252 
— oficirja in vojaškega uslužbenca VII. in višjega razreda v garni- 

zijski ambulanti (drugo zdravstveno osebje) 253 
— podoficirja in vojaškega uslužbenca VIII. in nižjega razreda v 

garnizijski ambulanti (drugo zdravstveno osebje) 254 

POSEBNI STROKOVNI DODATEK PODOFICIRJA ZA SPRECIAL- 
NOST 
— posebni strokovni dodatek podoficirja za specialnost 260 

POSEBNI STROKOVNI DODATEK PODOFICIRJA IN VOJAŠKEGA 
USLUŽBENCA UPRAVNE SLUŽBE (STROJEPISEC) 

— posebni strokovni dodatek podoficirja in vojaškega uslužbenca 
upravne službe — strojepisca 261 

ŠIFRIRNO—KRIPTOGRAFSKI DODATEK 
— šifrirno—kriptografski dodatek 262 

STROKOVNI DODATEK VOJAŠKEGA USLUŽBENCA GLASBENE 
SLUŽBE 
— strokovni dodatek vojaškega uslužbenca glasbene službe XII. do 

VIII razreda 263 

RAZLIKA V PLAČI 
— razlika v plačil 264 

6 NAJVIŠJA KON- brez šolske izobrazbe 00 
CANA SOLA — 1 do 4 razredi osnovne šole 01 

— več kot 4 razredi osnovne šole 02 
— šola za kvalificirane delavce do 2 let 03 
— šola za kvalificirane delavce, trajajoča 3 leta 04 
— šola za kvalificirane delavce, trajajoča 4 leta 05 
— šola za vlsokokvalificirane delavce do 2 let 06 
— šola za vlsokokvalificirane delavce, trajajoča 3 leta 07 
~ šola za vlsokokvalificirane delavce, trajajoča 4 leta 08 
— srednja šola za strokovni kader do 3 let 09 
— srednja šola za strokovni kader, trajajoča 4 leta 10 
— srednja šola za strokovni kader, trajajoča 5 let 11 
— srednja šola za strokovni kader, trajajoča 6 let 12 
— višja šola do 2 let 13 
— višja šola, trajajoča 3 leta o 14 
— višja šola, trajajoča 4 leta 15 
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prva stopnja fakultete 
fakulteta in visoka šola do 3 let 
fakulteta in visoka šola, trajajoča 4 leta 
fakulteta in visoka šola, trajajoča 5 let 
fakulteta in visoka šola, trajajoča 6 let 
tretja stopnja fakultete — podiplomski študij 
doktorat znanosti 
vojaška šola — do 1 leta 
vojaška šola, trajajoča 2 leti 
vojaška šola, trajajoča 3 leta 
vojaška šola, trajajoča 4 leta 
vojaška šola, trajajoča 5 let 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

7. POLOZAJNA 
PINA 

SKU- — položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 
položajna 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

skupina 
skupina 
skupina 
skupina 
skupina 
skupina 
skupina 
skupina 8 
skupina 9 
skupina 10 
skupina 11 
skupina 12 
skupina 13 
skupina 14 
skupina 
skupina 
skupina 
skupina 
skupina 19 
skupina 20 
skupina 21 
skupina 22 
skupina 23 

15 
16 
17 
18 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

8. PREDPIS, PO KA- 
TEREM JE BILA 
DOLOČENA POKOJ- 
NINSKA OSNOVA 

STAROSTNA POKOJNINA 
— 17. čleri zakona 
— 19. člen zakona 
— 158. člen zakona 
— prvi odstavek 160. člena zakona 
— drugi odstavek 160. člena zakona 
— prvi odstavek 161. člena zakona 
— 163. člen zakona 
— 166. člen zakona 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

INVALIDSKA POKOJNINA 

— 35. člen zakona 
— 158. člen zakona 
— 159. člen zakona 
— prvi odstavek 160. člena zakona 
— drugi odstavek 160. člena zakona 
— drugi odstavek 161. člena zakona 
— 163. člen zakona 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

9. PREDPIS, PO KA- 
TEREM JE BILA 

PRIZNANA PRA- 
VICA 

STAROSTNA POKOJNINA 
— 18. člen zakona 
— 156. člen zakona 
— 162 člen zakona 

01 
02 
03 

INVALIDSKA POKOJNINA 

— 34. in 22, člen zakona 
— 34. in 25. člen zakona 
— 34, in 26. člen zakona 
— 34. in 27. člen zakona 

10 
11 
12 
13 
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— 34 in 28. člen zakona 14 
— 34. in 31. člen zakona 15 
— drugi odstavek 156. člena zakona 16 

10. PREDPIS, PO KA- — 45 in 47. člen zakona 01 
TEREM JE BILA — 45. in 48. člen zakona 02 
PRIZNANA PRAVI- — 45. in 50. člen zakona 03 
CA DO DRUŽINSKE — 45 in 51, člen zakona 04 
POKOJNINE — 45 in 52. člen zakona 05 

— 45. in 53. člen zakona 06 
— 45. in 56. člen zakona 07 
— 156. člen zakona 08 
— 164. člen zakona 09 
— 165. člen zakona 10 

11. VOJAŠKI VOJNI- — ni vojaški vojni invalid 00 
-MIROVNI INVALID — vojaški vojni invalid I. skupine 01 

— vojaški vojni invalid II. skupine 02 
— vojaški vojni invalid HI. skupine 03 
— vojaški vojni invalid IV. skupine 04 
— vojaški vojni invalid V. skupine 05 
— vojaški vojni invalid VI. skupine 06 
— vojaški vojni invalid VII, skupine 07 
— vojaški vojni invalid VIII. skupine 08 
— vojaški vojni invalid IX. skupine 09 
— vojaški vojni invalid X. skupine 10 

— ni vojaški mirovni invalid 01 
— vojaški mirovni invalid I. skupine ] 1 
— vojaški mirovni invalid II. skupiie 12 
— vojaški mirovni invalid III. skupine 13 
— vojaški mirovni invalid IV. skupine 14 
— vojaški mirovni invalid V. skupine 15 
— vojaški mirovni invalid VI, skupine 16 
— vojaški mirovni invalid VII. skupine 17 
— vojaški mirovni invalid VIII. skupine 18 
— vojaški mirovni invalid IX, skupine 19 
— vojaški mirovni invalid X. skupine 20 

12. ZAVAROVALNA a) posebna doba: 
D^jBA, VRSTA PO- — udeležba pri revolucionarnem delu, ki se šteje enojno 01 
SL.oNE DOBE IN — udeležba pri antifa.šističnem boju v drugih državah in zavez- 
ZAVAROVALNA niških armadah, ki se šteje enojno 02 
DOBA S POVEČA- — udeležba pri anrifašističnem boju v drugih državah in zavezniških 
NJEM armadah, ki se šteje dvojno 03 

— udeležba v narodnoosvobodilni vojni in vojno ujetništvo, ki se 
, šteje enojno 04 

— udeležba v narodnoosvobodilni vojni in vojno ujetništvo, ki se 
šteje dvojno 05 

— druga posebna doba, ki se šteje enojno 06 

b) zavarovalna doba izven JLA: 
— ki se šteje enojno jj 
— s povečanjem — vsakih 12 mesecev kot 14 mesecev 12 

s povečanjem — vsakih 12 mesecev kot 15 mesecev 13 
— s povečanjem — vsakih 12 mesecev kot 16 mesecev 14 
— s povečanjem — vsakih 12 mesecev kot 18 mesecev 15 

c) zavarovalna doba v JLA: 
— ki se šteje enojno 29 
• ■ s povečanjem — vsakih 12 mesecev kot 14 mesecev 23 

s povečanjem — vsakih 12 mesecev kot 15 mesecev 24 
s povečanjem.— vsakih 12 mesecev kot 16 mesecev 25 
s povečanjem — vsakih 12 mesecev kot 18 mesecev 26 

13, UDELEŽENEC RE- — ni udeleženec revolucionarnih gibanj 0 
VOLUCIONARNIH — udeležba v sestavi bivše španske republikanske armade l 
GILjAIsJ udeležba pri antifašisličnih gibanjih ali pri oboroženem anllfcvši- 

stičnem boju v drugih državah 2 
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14 UŽIVALEC INVA- 
LIDNINE PO OS- 
NOVI TELESNE OK- 
VARE ■ 

ni uživalec 
telesna okvara 
telesna okvara 
telesna okvara 
telesna okvara 
telesna okvara 
telesna okvara 
telesna okvara 
telesna okvara 

I. stopnje — 1000/o 
II. stopnje — 900/o 
III. stopnje — SOVo 
IV. stopnje — 70% 
V. stopnje — 603/o 
VI. stopnje — 50% 
VII. stopnje — 40% 
VIII. stopnje — 30% 

15. VRSTA OBDELAVE — uvedba matične evidence 
— uvedba v matično evidenco 
— ažuriranje — vodenje matične evidence 
— dajanje stavka 
— sprememba statusa vojaškega zavarovanca — aktivne vojaške 

osebe 
— sprememba statusa vojaškega zavarovanca — uživalca denarnega 

nadomestila 
— spiememba statusa upokojenca 
— sprememba statusa uživalca invalidnine 

428. 

Na podlagi sedmega odstavka 40. člena temeljnega zakona o varstvu rastlin i?red boleznimi in ško- 
dljivci (»Uradni list SFRJ« št. 13/65) objavlja Zvezni sekretariat za kmetijstvo 

SEZNAM 

SREDSTEV ZA VARSTVO RASTLIN, ZA KATERA JE BILO IZDANO DOVOLJENJE ZA PROMET V 
JUGOSLAVIJI, KI JIM JE DOVOLJENA SPREMEMBA IMENA OZIROMA SPEKTRA UPORABE 

Zvezni sekretariat za kmetijstvo je dovolil spremembo imena in spektra uporabe naslednjima sred- 
stvoma za varstvo rastlin: 

Sredstvo 

& ПЈ 
N 

Proizvaj alec Dovoljenje za 
promet je izdal 

Številka »Uradne- 
ga lista SFRJ«, v 
katerem je objav- 
ljeno dovoljenje in 
zaporedna števil- 

ka seznama 

Dovoljena 
sprememba 

Zvezni sekretariat za 
gospodarstvo, št. 
9-1497/1 z dne 10. fe- 
bruarja 1971 

1. BA-LAN Eli Lilly and Сотрапу, 
Indianapolis, ki ga v 
SFRJ zastopa »Industri- 
jaimport«, Titograd — 
podružnica Novi Sad 

2. DACONIL Ligtermoet Chemie N.V., Zvezni sekretariat za 
2787 Rotterdam, ki ga zasto- gospodarstvo, št. 

pa »Commerce« Zastop- 9-5361''2-67 z dne 25. 
stva. izvoz-uvoz, servisi januarja 1968 
in konsignacija, Ljub- 
ljana 

St. 2371/2. 
Beograd, 6. junija 1973. 

18/71-12 Spremenjeno ime v 
»BONALAN« odločba 
Zveznega sekretariata za 
kmetijstvo št. 3143'1 z 
dne 9, novembra 1972 

26/68-15 Spremenjen spekter u- 
porabe, odločba Zvezne- 
ga sekretariata za kme- 
tijstvo št. 430/1 z dne 
21. januarja 1973 

Namestnik 
zveznega sekretarja 

za kmetijstvo: 
Branko Turudija s. r. 
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427. 

Na podlagi sedmega odstavka 40. člena temeljnega zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in ško- 
dljivci (»Uradni list SFRJ« št. 13/65) objavlja Zvezni sekretariat za kmetijstvo 

SEZNAM 
SREDSTEV ZA VARSTVO RASTLIN, ZA KATERA SO BILA IZDANA DOVOLJENJA ZA PROMET V 

JUGOSLAVIJI, KI PA SO NEHALA VELJATI 

Zvezni sekretariat za kmetijstvo ugotavlja, da je nehalo veljati dovoljenje za promet tegale sredstva 
za varstvo rastlin: 

o. ГЗ N 

Sredstvo Proizvajalec 

Številka »Uradne- 
ga lista SFRJ«, v Številka odločbe Zvez- 

Dovoljenje za katerem je objav- nega sekretariata za 
promet izdal Ijeno dovoljenje in kmetijstvo o prenehanju 

zaporedna števil- veljavnosti dovoljenja 
ka v seznamu 

1. SCLEX 50 Chevron Chemical Com- Zvezni sekretariat za 
pany, Pariz, ki ga v kmetijstvo št. 238/2 z 
SFRJ zastopa »Agroteh- dne 6. decembra 1971 
nika«, export-import, 
Ljubljana 

St. 2371/3. 
Beograd, 6. junija 1973. 

56/72-72 949/6 z dne 22. decembra 
1972 

Namestnik 
zveznega sekretarja 

za kmetijstvo: 
Branko Turudija s. r. 

428. 

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o 
merskih enotah in merilih (»Uradni list FLRJ« št. 45/61 
In »Uradni list SFRJ« št. 12/65) izdaja direktor Zvez- 
nega zavoda za mere in plemenite kovine 

ODREDBO 

O DOPOLNITVI ODREDBE O ROKIH, V KATERIH 
SE OPRAVLJAJO PERIODIČNI PREGLEDI MERIL 

1. V odredbi o rokih, v katerih se opravljajo peri- 
odični pregledi meril (»Uradni list FLRJ« št. 21/62 in 
»Uradni list SFRJ« št. 1/71) se doda za 2. točko nova 
2a točka, ki se glasi: 

»2a) Roka, v katerih se opravljajo periodični pre- 
gledi v/attmetrov iz priprav za preizkušanje električ- 
nih števcev, sta dve leti za wattmetre s svetlobnim 
kazalcem, ki so bili proizvedeni največ 10 let pred 
dnevom, ko so predloženi v pregled, in eno leto za 
vse druge wattmetre. 

Ce se na podlagi tehnične dokumentacije o prej- 
šnjih pregledih sumi, da wattmeter ne bo imel pred- 
videni čas predpisanega razreda natančnosti, zahteva 
Zvezni zavod za mere in plemenite kovine njegov pre- 
gled tudi pred rokoma iz prvega odstavka te točke, 
kar ugotovi v potrdilu o preizkusu.« 

2. V 4. točki se besede: »iz 1., 2. in 3, točke« nado- 
mestijo z besedami: »iz 1., 2., 2a in 3. točke«. 

3. Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«. 

St. 2390/1. ! 
Beograd, 30. maja 1973. 

Direktor 
Zveznega zavoda za mere 

in plemenite kovine: 
Petar Kovinčić s. r. 

429. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25''72 in 35/72) in 1. točke 
odloka o maksimalnih cenah za fermentirani tobak 
(»Uradni list SFRJ« št. 32/73) so sklenili predstavniki 
proizvajalcev 

SPORAZUM 
O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA FERMENTI- 

RANI TOBAK 

1. Predstavniki proizvajalcev so 8. junija 1973 skle- 
nili in podpisali sporazum o spremembi zadržanih cen 
za fermentirani tobak s tem, da lahko proizvajalne 
organizacije združenega dela povečajo svoje sedanje 
prodajne cene tako, da smejo znašati najvišje pro- 
dajne cene: 
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tip sorte vrsta din/kg tip sorte vrsta din/kg 

Jaka-Džebel 
aromatični 

Dopolnilni 

Prilep 
aromatični 

Dopolnilni 

»Otlja« 

Bajina Bašta 
»Jaka« 

Drina 

Prosočan 

Hercegovski 
Ravnjak 

I 
II 

III 
IV 
V 

unik I do Ш 
unik I do III 

III 
IV 
V 

plesniv 
drobiž 

I 
II 

III 
IV 
V 

unik I do III 
unik I do III 

HI 
IV 
v 

plesniv 
drobiž 

I 
II 

svetla III 
rdeča III 
svetla IV 
rdeča IV 
svetla V 
rdeča V 

VI 
plesniv 
drobiž 

svetla unik I do III 
rdeča unik I do III 

I 
II 

III 
IV 

V 
plesniv 
drobiž 

I 
II 

III 
IV 

V 
plesniv 
drobiž 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
plesniv 
drobiž 

la 
Ib 

Ha 
Ilb 

Hla 
Hib 
IVa 
IVb 
Va 
Vb 

VI 
plesniv 
drobiž 

57,10 
52,20 
38,30 
30,30 
25,90 
45.10 
35,70 
28,70 
25,90 
22,40 
20.10 
19 30 
51,40 
46,70 
34,00 
27,90 
24,20 
41,10 
31,80 
28,00 
26,30 
21,00 
18,50 
16,80 
37,10 
34,10 
31,90 
28,60 
24,20 
21,60 
19,60 
15.30 
14,30 
14,30 
12,40 
33,60 
28,20 
34,90 
30,10 
26,30 
23,10 
19,80 
14,40 
12,80 
29,60 
27,70 
24.60 
20,90 
16,00 
14,10 
12,10 
28,30 
27,00 
23,40 
20,80 
18,80 
16,10 
14,50 
11,80 
39,20 
37,00 
35,00 
31,00 
29,80 
26,00 
25,50 
22,00 
21,70 
19,60 
16,90 
16,30 
14,90 

Bosanski 
Ravnjak 

Virginlja in 
Stolac 

Berlej 

Avala 

Vojvodinec 

I 
II 

HI 
IV 
V 

plesniv 
drobiž 

■I 
H 

HI 
IV 
v 

VI 
plesniv 
drobiž 

I 
II 

HI 
IV 
v 

VI 
plesniv 
drobiž 

I 
H 

HI 
IV 
v 

VI 
plesniv 
drobiž 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
plesniv 
drobiž 

28,20 
24,10 
19,10 
16,00 
13,00 
10,60 
9,30 

29,10 
25,80 
22,90 
20,20 
17,30 
14,60 
14,40 
11,90 
25,20 
22,10 
19,00 
16,80 
14,70 
12,50 
12,40 
9,90 

22,80 
18,80 
17,50 
14,30 
13,70 
12,00 
10,90 
10.40 
16,00 
14,20 
13,00 
12,40 
10,80 
9.40 
8.80 
8.80 

2. S cenami iz 1. točke tega sporazuma so mišljene 
proizvajalčeve prodajne cene franko nakladalna po- 
staja prodajalca oziroma pri dobavi s tovornjakom 
franko skladišče prodajalca. 

Prevzemni pogoji za fermentirani tobak se dolo- 
čajo s posebnimi pogodbami, pri čemer ne smejo biti 
drugačni od pogojev, ki so veljali pred uveljavitvijo 
tega sporazuma. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 17-846/2-72 z dne 8. junija 
1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev; 
»Jugo-tutun« — Skopje, »Centrotabak« — Beograd, 
UDI — Niš — Duvanska industrija. Niš, UDI — 
Niš, Fabrika duvana, Sarajevo, UDI — Niš, Du- 
vanska industrija Vranje, Tobačna tovarna — Lju- 
bljana, Tvornica duhana — Zagreb, Tvornica du- 
hana — Rovinj, Duvanski kombinat — Novi Sad, 
Duvanska industrija — Zrenjanin, Duvanski kom- 
binat — Gnjilane, Duvanski kombinat — Titograd, 
»Virdžinija« Virovitica, »Duhan« — Podravska 
Slatina, »Poduh« — Metković, Preduzeće za obra- 
du duvana — Pirot, Preduzeče za obradu duvana 
Leskovac in PK »Vino-duhan-Voče« — Imotski. 
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Pri primerjanju z izvirnikom se je ugotovilo, da 
v besedilo sporazuma med Socialistično federativno 

republiko Jugoslavijo in Republiko Francijo o olajša- 
vah pri uporabi haaške konvencije o civilnem postopku 
z dne 1. marca 1954, ki je bil ratificiran z uredbo o 
ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Repub- 
liko Francijo o olajšavah pri uporabi haaške konven- 
cije o civilnem postopku z dne 1. marca 1954, objav- 
ljeno v »Uradnem listu SFRJ« št. 21/71, zašla spodaj 
navedena napaka, zato se daje 

POPRAVEK 

SPORAZUMA MED SOCIALISTIČNO FEDERATIV- 
NO REPUBLIKO JUGOSLAVIJO IN REPUBLIKO 
FRANCIJO O OLAJŠAVAH PRI UPORABI НААбКЕ 
KONVENCIJE O CIVILNEM POSTOPKU Z DNE 

1. MARCA 1954 

V 3. točki 4. člena morajo namesto besed: »v jeziku, 
države prosilke« stati pravilno besede: »v jeziku za- 
prošene države«. 

Iz Zveznega izvršnega sveta, Beograd, 5. maja 1973. 

USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVIJE 

ODLOČBA 

O PRESOJI USTAVNOSTI SKLEPA OBRAČUNSKE 
ENOTE »BRATSTVO«, BOSANSKI NOVI, O IZLO- 

ČITVI IN KONSTITUIRANJU V SAMOSTOJNO 
ORGANIZACIJO 

1. Zbor delavcev obračunske enote »Bratstvo«, Bo- 
sanski Novi, v sestavi trgovskega podjetja na debelo 
In na drobno »Podrinka« iz Loznice je vložil pri Us- 
tavnem sodišču Bosne in Hercegovine predlog, naj 
začne postopek za varstvo samoupravne pravice do 
Izločitve in konstituiranja v samostojno organizacijo. 
Omenjeno sodišče je na seji dne 20. junija 1972 od- 
ločilo, predlog odstopiti Ustavnemu sodišču Srbije kot 
pristojnemu za sedež matičnega podjetja. Ustavno so- 
dišče Srbije pa ga je na seji dne 8. novembra 1972 od- 
stopilo Ustavnemu sodišču Jugoslavije kot pristojnemu 
sodišču. 

V predlogu se navaja, da so delovni ljudje obra- 
čunske enote »Bratstvo« na zboru dne 11. aprila 1972 
sklenili izločiti se iz sestave trgovskega podjetja »Po- 
drinka« iz Loznice in se konstituirati v samostojno or- 
ganizacijo. S sklepom o izločitvi so seznanili delavski 
svet podjetja »Podrinka« in ker se ta z njo ni strinjal, 
so predlagali, naj odloči o njihovi zahtevi ustavno so- 
dišče. 

Predlagatelj navaja, da je bil sklep o izločitvi in 
konstituiranju v samostojno organizacijo sprejet zaradi 
tega, ker je delavski svet matičnega podjetja »Podrin- 
ka« na seji dne 8. aprila 1972 sklenil odpraviti obra- 
čunsko enoto »Bratstvo«. Predlagatelj meni, da so iz- 
polnjeni pogoji za izločitev in konstituiranje obračun- 
ske enote »Bratstvo« v samostojno organizacijo, ker 
med predlagateljem in matičnim podjetjem ni skupne- 
iga dela z združenimi sredstvi in ne medsebojne odvis- 
nosti pri delu. Obstoji možnost, da vsaka organizacija 
Samostojno opravlja svojo dejavnost in ustvarja doho- 
dek, ker se obe ukvarjata s trgovsko dejavnostjo. 

Trgovsko podjetje »Podrinka« iz Loznice navaja 
v odgovoru na navedbe v predlogu, da je delavski svet 
na podlagi pooblastila iz 90. člena statuta, ki predpisu- 
je, da lahko delavski svet sklene odpraviti organizacijo 
združenega dela, če ima po zaključnem računu izgubo, 
dne 8. aprila 1972 odpravil navedeno enoto. Okrožno 
gospodarsko sodišče v Banjaluki je na podlagi sklepa 
delavskega sveta trgovskega podjetja »Podrinka« izda- 
lo sklep o črtanju obračunske enote »Bratstvo« iz re- 
gistra, ki je postal pravnomočen. 

II. Ustavno sodišče Jugoslavije je v predhodnem 
postopku in na javni obravnavi dne 10. aprila 1973 ugo- 
tovilo, da je obračunska enota »Bratstvo« Bosanski 
Novi, začela z delom 1. oktobra 1971, da jo je delavski 
svet podjetja dne 8. aprila 1972 sklenil odpraviti zaradi 
poslovne izgube in da jo je Okrožno gospodarsko so- 
dišče v Banjaluki s sklepom z dne 13. aprila 1972 črtalo 
Iz registra. Da je nato zbor delavcev obračunske enote 
»Bratstvo«, Bosanski Novi dne 11. aprila 1972 izrazil 
da se s takim sklepom ne strinja in sklenil izločiti se 
iz sestave podjetja in se konstituirati v samostojno or- 
ganizacijo. 

Sodišče je ugotovilo tudi to, da »Bratstvo« doslej 
ni imelo statusa samostojne -organizacije združeneg'a 
dela, da ni imelo lastnih sredstev in ne lastnosti prav- 
ne osebe, da delo delovnih ljudi »Bratstva« ni bilo sa- 
mostojno izraženo, da bi se moglo ugotoviti, v kolikšni 
meri se je potrdilo na trgu, ker so po statutu »Podrin- 
ka« za obveznosti do upnikov solidarno odgovorne vsa 
organizacije združenega dela v podjetju. 

III. Tretji odstavek 2. točke ustavnega amandmaja 
XXI predpisuje, da imajo delavci temeljne organizaci- 
je združenega dela pravico svojo temeljno organizacijo 
izločiti in jo konstituirati kot samostojno organizacijo 
na način, ki ga določa zakon. Ta pravica je določena 
kot neodtujljiva pravica delavcev, ki je zajamčena in 
zavarovana s samo ustavo. Da bi jo mogli delovni ljud- 
je uveljaviti, je potrebno, da so izpolnjeni pogoji, ki 
jih ustava predpisuje. Tako je potrebno najprej, da 
Izpolnjuje del organizacije, ki se namerava izločiti, po- 
goje glede delovne organizacijske in ekonomske celote 
In da se je delo njegovih delavcev potrdilo kot vred- 
nost na trgu. 

Glede na to, da obračunska enota »Bratstvo« ta- 
kega statusa in položaja v delovnem procesu ni imela 
ko je poslovala v okviru »Podrinke«, tudi niso izpol- 
njene predpostavke za njeno delo in poslovanje kot 
samostojne organizacije združenega dela. 

IV. Na podlagi rečenega in v skladu s 6. točko pr- 
vega odstavka 241. čleSia ustave SFRJ je Ustavno so- 
dišče Jugoslavije 

odločilo 

Niso izpolnjeni pogoji, predpisani v tretjem od- 
stavku 2. točke ustavnega amandmaja XXI, da bi se 
obračunska enota »Bratstvo«, Bosanski Novi, v sestavi 
trgovskega podjetja »Podrinka« iz Loznice izločila In 
konstituirala v samostojno organizacijo. 

V. Ustavno sodišče Jugoslavije je sprejelo to od- 
ločbo v sestavi: predsednik sodišča Blažo Jovanovič 
in sodniki Ivan Božičevič, Eadivoje Glavic, dr. Borislav 
Blagojević, Borivoje Romić, Đuro. Medenica, dr. Stane 
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Pavlič, Nenad Petrovič, dr. Ivo Sunarić, Dimo Kantar- 
džiski, Radojka Katić, Jože Zemljak, Taip Taipi in dr. 
Aleksandar Fira. 

U št. 265/72. 
Beograd, 10. aprila 1973. 

Predsednik 
Ustavnega sodišča 

Jugoslavije: 
Blazo Jovanović s. r. 

ODLOČBA 

O PRESOJI USTAVNOSTI SKLEPA ODKUPNE PO- 
STAJE BEOGRAD PODJETJA »OBNOVA« V TITO- 
GRADU O NJENEM ORGANIZIRANJU V TEMELJ- 

NO ORGANIZACIJO ZDRUŽENEGA DELA 

I. Delovna skupnost odkupne postaje Beograd tr- 
govskega podjetja »Obnova« v Titogradu, ki je v se- 
stavi podjetja za promet z odpadnim materialom 
»Unija« iz Zagreba, kot samostojna organizacija zdru- 
ženega dela z lastnostjo pravne osebe, je predlagala 
Ustavnemu sodišču Jugoslavije, naj reši Spor, ki je na- 
stal med njo in podjetjem »Obnova« v Titogradu v 
zvezi s sklepom delavcev postaje o njenem organizi- 
ranju v temeljno organizacijo združenega dela ter za- 
htevala, naj Ustavno sodišče s svojo odločbo ugotovi 
ali so podani ustavni pogoji za takšno organiziranje. 
Sklep delavcev postaje o njenem organiziranju v te- 
meljno organizacijo združenega dela prereka delavski 
svet trgovskega podjetja »Obnova« v Titogradu z na- 
vedbo, da za to ni pogojev, ker je podjetje »Obnova« 
temeljna organizacija združenega dela v sestavi pod- 
jetja »Unija« v Zagrebu. 

II. Ustavno sodišče je na podlagi podatkov postaje 
in podjetja v pismenih vlogah in prilogah ter na jav- 
ni obravnavi ugotovilo: da so delavci postaje na svo- 
jem zboru dne 17. novembra 1972 sklenili, da se pos- 
taja organizira v temeljno organizacijo združenega 
dela; da pomeni postaja kot del delovne organizacije 
v tehnično-ekonomskem in organizacijsko-funkcio- 
nalnem smislu delovno celoto in da se skupno delo 
njenih delavcev lahko potrdi kot vrednost bodisi v 
sami delovni organizaciji bodisi na trgu in na tej pod- 
lagi samostojno izrazi. 

Ker postaja izpolnjuje pogoje, ki jih določa drugi 
odstavek 2. točke ustavnega amandmaja XXI za or- 
ganiziranje v temeljno organizacijo združenega dela, 
kar je Ustavno sodišče ugotovilo, lahko njeni delavci 
uveljavijo svoje ustavne samoupravne pravice glede 
urejanja medsebojnih razmerij v združenem delu, up- 
ravljajo posle in sredstva družbene reprodukcije, od- 
ločajo o dohodku in o drugih vprašanjih svojega druž- 
beno-ekonomskega položaja. 

III. Na podlagi rečenega je Ustavno sodišče v 
skladu s 36. členom zakona o konstituiranju organi- 
zacij združenega dela in njihovem vpisu v sodni re- 
gister z dne 13. aprila 1973 po javni obravnavi 

odločilo 
Ugotavlja se, da sklep odkupne postaje Beograd 

trgovskega podjetja »Obnova« v Titogradu, ki je kot 
samostojna organizacija združenega dela z lastnostjo 
pravne osebe v sestavi podjetja za promet z odpadnim 
materialom »Unija« iz Zagreba, o organiziranju v te- 
meljno organizacijo združenega dela, ni v nasprotju z 
drugim odstavkom 2. točke ustavnega amandmaja XXI 
ustave Jugoslavije. 

IV. Ustavno sodišče Jugoslavije je sprejelo to od- 
ločbo v sestavi: predsednik sodišča Blažo Jovanović 
in člani sodišča dr. Borislav Blagojevič, Ivan Božiče- 
vič, Dimo Kantardžiski, Radojka Katic, Đuro Mede- 
nica, dr. Stane Pavlič, Nenad Petrovič, Borivoje Ro- 
mič, dr. Ivo Sunarič, Taip Taipi in Jože Zemljak. 

U. št. 275/72. 
Beograd, 26. aprila 1973. 

Predsednik 
Ustavnega sodišča 

Jugoslavije: 
Blažo Jovanović s. r. 

Na podlagi prvega odstavka 4. točke pod 3) ustav- 
nega amandmaja XXXVII izdaja predsednik republike 

UKAZ 
O ODPOKLICU IZREDNEGA IN POOBLAŠČENEGA 
VELEPOSLANIKA SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V REPUBLIKI GANI IN 
O POSTAVITVI IZREDNEGA IN POOBLAŠČENEGA 
VELEPOSLANIKA SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V REPUBLIKI GANI 

Odpokliče se: 
Trifun Nikolič, izredni in pooblaščeni veleposlanik 

Socialistične federativne republike Jugoslavije v re- 
publiki Gani. 

II 
Postavi se: 
dr. Zdravko Pečar, publicist in znanstveni delavec, 

za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije v republiki 
Gani. 

III 

Zvezni sekretar za zunanje zadeve izvrši ta ukaz. 

IV 

Ta ukaz velja takoj. 

U. št. 7. 
Beograd, 5. junija 1973. 

Predsednik republike; 
Josip Brez Tito s. Г. 
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POSTAVITVE IN RAZREŠITVE 

Na podlagi prvega odstavka 36. člena zakona o 
volitvah zveznih poslancev (»Uradni list SFRJ« št. 
3/69) izdaja Zvezna volilna komisija 

ODLOČBO 

o imenovanju Članov republiške volilne 
KOMISIJE ZA VOLITVE ZVEZNIH POSLANCEV 

IZ SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SRBIJE 

1. V republiško volilno komisijo za volitve zveznih 
poslancev iz Socialistične republike Srbije se imenu- 
jejo; 

1) za predsednika Dostanič Milorad, predsednik 
Vrhovnega sodišča Srbije, 

za njegovo namestnico Margetič Jozefina, sodnica 
Vrhovnega sodišča Srbije; 

2) za tajnika Arandjelovič Dušan, sodnik Vrhov- 
nega sodišča Jugoslavije, 

za njegovega namestnika Radunović Kosta, šef 
odseka biroja sekretarja Skupščine SR Srbije; 

3) za člana Dobardžič Mehmed, sekretar pokra- 
jinskega sveta SAP Kosovo, 

za njegovega namestnika Minovič Zivojin, urednik 
»Politike«; 

4) za člana Jevtič Mihajlo, pomočnik tajnika re- 
publiške konference SZDL Srbije, 

za njegovega namestnika Ivanković Ciprijan, član 
sekretariata republiške konference Zveze mladine 
Srbije; 

5) za člana Drndarski dr. Kosta, sodnik Vrhov- 
nega sodišča Vojvodine, 

za njegovega namestnika Matic Filip, tajnik sveta 
Zveze sindikatov Srbije; 

6) za člana Simič dr. Vojislav, redni profesor prav- 
ne fakultete v Beogradu, 

za njegovega namestnika Nikolić dr. Pavle, iz- 
redni profesor pravne fakultete v Beogradu; 

7) za člana Preradovič Momčilo, predsednik 
Okrožnega sodišča v Beogradu, 

za njegovega namestnika Petrovič Branko, na- 
mestnik glavnega in odgovornega urednika prvega 
sporeda Radia Beograd. 

2. Dosedanji člani Republiške volilne komisije za 
volitve zveznih poslancev iz Socialistične republike 
Srbije ter njhovl namestniki, Ki niso imenovani s to 
odločbo, se razrešijo funkcije v tej republiški volilni 
komisiji. 

3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ«, 

St. 16. 
Beograd, 4. junija 1973. 

Zvezna volilna komisija 

Tajnik: Predsednik: 
Hrvoje Bačič s. r. Josip Studin •s. r. 

Na podlagi prvega odstavka 36. člena zakona o 
volitvah zveznih poslancev (»Uradni list SFRJ« št. 3/69) 
izdaja Zvezna volilna komisija 

ODLOČBO 
O IMENOVANJU ČLANOV OBČINSKE VOLILNE 
KOMISIJE ZA VOLITVE ZVEZNIH POSLANCEV IZ 

VOLILNE ENOTE TRSTENIK 

1. V občinsko volilno komisijo za volitve zvezni]* 
poslancev iz volilne enote Trstenik se imenujejo: 

Četrtek, 14. junija 1973. 

1) za predsednika Manić Aleksandar, sodnik ob- 
činskega sodišča v Trsteniku, 

za njegovega namestnika Crnomarkovič Drago- 
Ijub, sodnik občinskega sodišča v Vrnjački Banji; 

2) za tajnika Dodič Milan, pravnik na delovnem 
mestu referenta za pripravljanje sej občinske skup- 
ščine TrsteniK, 

za njegovega namestnika Krpic Vojislav, načelnik 
oddelka za družbene službe občinske skupščine Brus; 

3) za člana Marković Milutin, sodnik občinskega 
sodišča v Aleksandrovcu, 

za njegovega namestnika Golemić Radivoje, upo- 
kojenec iz Medvedje. 

2. Dosedanji člani občinske volilne komisije za 
volitve zveznih poslancev iz volilne enote Trstenik in 
njihovi namestniki, ki niso imenovani s to odločbo, 
se razrešijo funkcije v tej občinski volilni komisiji. 

3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

St. 15. 
Beograd, 4. junija 1973. 

Zvezna volilna komisija 

Tajnik: Predsednik; 
Hrvoje Bačić s. r. Josip Studin s. r. 

Na podlagi 8. točke ustavnega amandmaja XXXVI 
in 11. člena zakona o pomilostitvi izdaja predsedstvo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije 

ODLOK 

O POMILOSTITVI OBSOJENCEV 

I 

Nadaljnjega prestajanja izrečene oziroma prej 
zmanjšane kazni strogega zapora, zapora ali mladolet- 
niškega zapora so oproščeni: 

Andrić Jože Pavo, Arsenovič Milana Krsto, Avra- 
mov Alekse Dragoslav; 

Balač Predraga Božo, Balinovič Žarka Jovan, Ba- 
novič Dušana Milivoje, Barišić Andrije Krešo, Baždar 
Rašida Osman, Beltrame Ermengilda Klaudio, Begluk 
Muje Sabit, Borbelj Djerdje Janoš, Boroš Ištvana Imre, 
Boršoš Geze Jožef, Božič Nikole Zvonimir, Brankovič 
Stevana Nikola, Bujak Andrije Joca, Buljič Stevana 
Ilija; 

Cvijan Ilije Luka; 
Cajič Luke Ivan, Corluka Jože Gojko, Cukavac 

Mirka Dmitar, Culo Ante Nada; 
Dizdar Šerifa Ibrahim, Dreč Vase Cedo; 
Eljšani Redžepa Sulejman; 
Djocaj Djule Muharem, Djurič Mila Ljubomir; 
Fotudis Hriste Mihajlo, Frank Franca Dušan; 
Glišič Dragomira Zivadin, Goljič Hristivoja Mio- 

drag, Grizelj Jože Pero; 
Hrastinski Jakova Vilim, Hrkič Mehmeda Mehmeđ; 
Ivandič Ivana Ivan; 

URADNI LIST SFRJ 
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Janković Petra Ratko, Jovanovič Petra Sreten, Jo- 
vanović Radisava Stanimir, Jovičin Ace Dimitrije; 

Kalderaš Jovana Sava, Kelić Mirka Stipo, Kisić 
Milana Nedelj ko, Kolić Kazimira Mića, Koprivica Mi- 
lana Danilo, Korbar Alojza Josip, Kostic Koste Du- 
šan, Kotaranin Mate Stevo, Kozina Jure Marko, Kuko- 
leča Mileta Petar; 

Leban Franca Vladimir, Lepaja Jusufa Sulejman, 
Lotinac Mahite Enver, Ljubičić Mije Nikola; 

Mahmutović Arifa Refik, Mahmutović Djulage Ca- 
mil, Maksić Maksima Momčilo, Mandić Milanka Isidor, 
Matejić Radomira Raduš, Matjašič Jakoba Ivana, Ma- 
tijević Nikole Rada, Miletić Dušana Miodrag, Miletić 
Jove Savo, Milenković Dušana Vukadin, Milentijević 
Petra Milentije, Milošević Zivorada Ilija, Miljković 
Petra Miodrag, Miljković Jovana Rada, Mladenov Mi- 
letija Jordan, Mrkšić Radovana Dušan, Mrvoš Milutina 
Djordjije; 

Nedeljkov Marinka Zivojin/Nikolić Velimira Mili- 
sav; 

Obušković Stevana Branislav, Osmanović Murata 
Seća; 

Pahert Josipa Stevan, Pakić Milisava Aleksandar,- 
Perić Stipe Mija, Petrlić Karla Stjepan, Petrovič Me- 
lodija Tomislav, Piromanski Ilije Djordje, Plemič Mili- 
voja Nikola, Potkonjak-Mlinac Janka Dragomir; 

Radojkovič Dušana Živomir, Radončič Zekira Za- 
mo, Radulov Adika Stevan, Rota Miroslava Branko; 

Sadiki Avdije Mehmet, Salihovič Ramiza Hajro, 
Salkič Sulje Asim, Samardžič Djordjija Golub, Saviče- 
vič Milenka Petar, Spasič Stevana Radmila, Stambolič 
Milutina Milovan, Stanarevič Pauna Dragoljub, Stan- 
kovič Milosava Ljubomir, Staševič Arse Golub; 

Spanjevič Save Branko; 
Tasič Stojana Danica, Teofanovic Žive Žarko, To- 

dorovič Ljubisava Nadežda, Tomašev Marina Marin, 
Trajkovič Vanka Dobrivoje; 

Ujhelji Imrea Janoš; 
Voda Martina Ivan, Vojinovič Djordja Nedžo, Vu- 

komanovič Desimira Miodrag; 
Zrimšek Franca Janez; 
Zivkovič Spasoja Milomir. 

II 

Izrečena oziroma prej zmanjšana kazen strogega 
zapora, zapora ali mladoletniškega zapora se zmanjša: 

Ačimovič Djordja Gruji od 12 (dvanajst) na 11 
(enajst) let; 

Ademi Kerima Abedinu od 11 (enajst) na 10 (deset) 
let; 

Adžič Milutina Radisavu od 2 (dveh) let na 1 (eno) 
leto in 6 (šest) mesecev; 

Alilaj Cerkina Sabanu od 11 (enajst) na 10 (deset) 
let; 

Amedov Azizia Sabanu od 13 (trinajst) na 12 (dva- 
najst) let; 

Andonov Igne Petru od 2 (dveh) let na 1 (eno) leto 
in 6 (šest) mesecev; 

Anič Josipa Petru od 4 (štirih) let na 3 (tri) leta; 
Antunič Ivana Stipanu od 4 (štirih) let na 3 (tri) 

leta; 
Apič Mite Kovinki od 12 (dvanajst) na 10 (deset) 

let; 

Avdič Jusufa Refiku od 3 (treh) let na 2 (dve) leti 
in 6 (šest) mesecev; 

Azizaj Sulejmana Ljatifu od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Babin Svetozara Ivanu od 10 (deset) na 9 (devet) 

let; 
Badanjak Ivana Miji od 7 (sedem) na 6 (šest) let; 
Bajramov Zendela Ramadanu od 11 (enajst) let in 

6 (šest) mesecev na 10 (deset) let in 6 (šest) mesecev; 
Banovič Petra Mirku od 3 (treh) let na 2 (dve) leti 

in 6 (šest) mesecev; 
Barišič Grge Ivanu od 7 (sedem) na 6 (šest) let; 
Begunca Isaka Limanu od 2 (dveh) let in 6 (šest) 

mesecev na 2 (dve) leti; 
Bekaj Arifa Sahitu od 12 (dvanajst) na 11 (enajst) 

let; 
Bekčevič Jože Tadiji od 12 (dvanajst) na 10 (deset) 

let; 
Berčič Antona Vinku od 3 (treh) let na 2 (dve) leti 

in 6 (šest) mesecev; 
Beriša Alije Ademu od 5 (pet) let na 4 (štiri) leta; 
Bižal Ivana Vladislavu od .1 (enega) leta na 9 (de- 

vet) mesecev; 
Biajvaz Kuzmana Zdenku od 2 (dveh) let na 1 (eno) 

leto in 6 (šest) mesecev; 
Blažinovič Pavla Stjepanu od 9 (devet) na 8 (osem) 

let; 
Bon Maria Zdenku od 3 (treh) let na 2 (dve) leti; 
Bogunovič Dragomlra Aleksandru od 5 (pet) let na 

4 (štiri) leta; 
Bosnič DJure Gojku od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Bosnič Rade Milanu od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Brkič Josipa Tomislavu od 5 (pet) let na 4 (štiri) 

leta; 
Brkovič Djure Mati od 5 (pet) let na 4 (štiri) leta; 
Bubalo Bariše Ivanu od 7 (sedem) na 6 (šest) let; 

Bunjaku Ajeta Musliju od 12 (dvanajst) na 11 (e- 
najst) let; 

Burič Jose Franji od 7 (sedem) na 6 (šest) let in 6 
(šest) mesecev; 

Bužonja Stojana Anti od 13 (trinajst) na 11 (enajst) 
let; 

Crnjac Andjelka Dobroslavu od 3 (treh) let na 2 
(dve) leti in 6 (šest) mesecev; 

Cajič Dragutina Milosavu od 2 (dveh) let na 1 (eno) 
leto in 6 (šest) mesecev; 

Cajič Davida Vinku od 9 (devet) na 8 (osem) let; 
Canžek Vinka Božidaru od 3 (treh) let in 6 (šest) 

mesecev na 2 (dve) leti in 6 (šest) mesecev; 
Cauševič Emina Fajku od 10 (deset) na 8 (osem) 

let in 6 (šest) mesecev; 
Cičan Jure Peji od 3 (treh) let in 6 (šest) mesecev 

na 3 (tri) leta; 
Cojder Sime Jovanu od 4 (štirih) let na 3 (tri) leta; 
Colakovič Sulje Zaptiji od 3 (treh) let na 2 (dve) 

leti in 6 (šest) mesecev; 
Curič Mate Anti od 2 (dveh) let in 2 (dveh) mese- 

cev na 1 (eno) leto in 8 (osem) mesecev; 
Cuturilo Janka Miletu od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
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F Catič Tahira Muratu od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Cebić Milana Branki od 6 (šest) na 5 (pet) let in 5 

(šest) mesecev; 
Dakaj Aljuša Agušu od 14 (štirinajst) let in 6 (šest) 

mesecev na 13 (trinajst) let in 6 (šest) mesecev; 
Debeljak Antuna Miroslavu od 15 (petnajst) na 13 

(trinajst) let; 
Delič Zdravka Milevi od 4 (štirih) let na 3 (tri) leta; 
Dirnic Momčila Djordju od 8 (osem) na 7 (sedem) 

let; 
Dimitrić Vojislava Iliji od 12 (dvanajst) na 11 (e- 

najst) let; 
Dimitrijevič Dimitrija Viajku od 8 (osem) let in 

6 (Sest) mesecev na 7 (sedem) let in 6 (šest) mesecev; 
Doneva Gligora Veri od 5 (pet) let na 4 (štiri) leta; 
Dopsai Janoša Janošu od 5 (pet) let. na 4 (štiri) 

leta; 
Dragarski Trajana Dragomiru od 3 (treh) let na 2 

(dve) leti in 6 (šest) mesecev; 
Dragišić Mileta Dosti od 1 (enega) leta in 6 (šest) 

mesecev na 1 (eno) leto; 
Dragutinović Ranka Andonu od 10 (deset) na 9 

(devet) let; 
Drašković Ljubana Slavku od 2 (dveh) let na 1 

(eno) leto in 6 (šest) mesecev; 
Drigulov Branislava Spasoju od 6 (šest) mesecev 

na 4 (štiri) mesece; 
Drepljanin Krste Vukoli od 2 (dveh) let in 6 (šest) 

mesecev na 2 (dve) leti; 
Džakula Vojislava Milanku od 7 (sedem) na 6 (šest) 

let; 
Dželo Mehmeda Tahiru od 3 (treh) let in 6 (šest) 

mesecev na 3 (tri) leta; 
Džigai Dželila Ljutvi od 14 (štirinajst) na 13 (tri- 

najst) let; 
Djordjevič Marka Milošu od 3 (treh) let na 2 (dve) 

leti in 6 (šest) mesecev; 
Djordjevič Zivojina Vladi od 3 (treh) let na 2 (dve) 

leti in 6 (šest) mesecev; 
Djurič Petra Nedeljku od 3 (treh) let na 2 (dve) 

leti in 6 (šest) mesecev; 
Djurič Bože Pani od 7 (sedem) na 6 (šest) let; 
Djurinac Mate Marku od 3 (treh) let na 2 (dve) 

leti; 
Djurovič Dragutina Dragoljubu od 3 (treh) let na 

2 (dve) leti in 6 (šest) mesecev; 
Eljšani Hadžije Musliju od 3 (treh) let in S (Šest) 

mesecev na 3 (tri) leta; 
Ereš Mate Petru od 1 (enega) leta na 8 (osem) me- 

secev; 
Fašajič Roke Ivanu od 13 (trinajst) na 11 (enajst) 

let; 
Fatič Danila Tomislavu od 1 (enega) leta na 9 (de- 

vet) mesecev; 
Ferenčak Stjepana Ivanu od 12 (dvanajst) let in 2 

(dveh) mesecev na 10 (deset) let; 
Gajčevič Stjepana Zivanu od 11 (enajst) na 10 (de- 

set) let in 6 (šest) mesecev; 
Gajič Miodraga Ratku od 8 (osem) na 7 (sedem)' 

let; 
Galekovič Franje Andriji od 10 (deset) na 9 (devet) 

let; 

Galfi Margite Simi od 12 (dvanajst) na 11-(enajst) 
let; 

Gavrilovič Djoke Radivoju od 5 (pet) let na 4 (štiri) 
leta; 

Gogič Dragiše Milošu od 2 (dveh) let na 1 (eno) le- 
to in 8 (osem) mesecev; 

Gomirac Petra Miroslavu od 8 (osem) na 7 (sedem) 
let; 

Grbič Vlade Miloradu od 5 (pet) let na 4 (štiri) leta; 
Grbo Mehe Esadu od 3 (treh) let na 2 (dve) leti in 

6 (šest) mesecev; 
Grdiša Petra Dragutinu od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Grujičič Nikole Gojku od 7 (sedem) let in 2 (dveh) 

mesecev na 6 (šest) let in 2 (dva) meseca; 
Gudžič Trajka Zoranu od 5 (pet) let na 4 (štiri) 

leta; 
Habus Josipa Milanu od 12 (dvanajst) na 10 (deset) 

let; 
Hadžovič Halila Muhamedu od 5 (pet) let in 3 

(treh) mesecev na 4 (šjiri) leta in 9 (devet) mesecev; 
Halebič Hasana Muhamedu od 3 (treh) let na 2 

(dve) leti in 6 (šest) mesecev; 
Hanič Rame Hasanu od 8 (osem) let in 6 (šest) 

mesecev na 8 (osem) let; 
Hebibovič Džafe Jusi od 10 (deset) na 9 (devet) let; 
Husarkič Arifa Mehmedu od 1 (enega) leta in 6 

(šest) mesecev na 1 (eno) leto; 
Ilič Luke Cvijanu od 10 (deset) na 9 (devet) let; 
Ilič Desimira Rodoljubu od 4 (štirih) let in 6 (šest) 

mesecev na 4 (štiri) leta; 
Ivanovič Ilije Stjepanu od 4 (štirih) let na 3 (tri) 

leta in 6 (šest) mesecev; 
Ivetič Antuna Milenku od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Jahić liijaza Kemalu od 4 (štirih) let na 3 (tri) leta 

in 6 (šest) mesecev. 
Jakovljevič Svetislava Borisavu od 4 (štirih) let na 

3 (tri) leta in 6.(šest) mesecev; 
Jakomin Romana Darku od 1 (enega) leta in 2 

(dveh) mesecev na 10 (deset) mesecev; 
Jakubec Ištvana Sandoru od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Jamakovič Ragiba Zijadu od 3 (treh) let in 6 (šest) 

mesecev na 3 (tri) leta"; 
Jankovič Milosava Jelesiji od 8 (oaem) na 7 (sedem) 

let; 
Jankovič Dobrivoja Miodragu od 3 (treh) let na 2 

(dve) leti in 6 (šest) mesecev; 
Jašarevič Jona Branku od 3 (treh) let in 2 (dveh) 

mesecev na 2 (dve) leti in 8 (osem) mesecev; 
Jašarevič Ekrema Muharemu od 3 (treh) let na 2 

(dve) leti in 6 (šest) mesecev; 
Jelačič Stevana Josipu od 10 (deset) na 9 (devet) 

let; 
Ješe Mihaela Danici od 3 (treh) let in 4 (štirih) me- 

secev na 2 (dve) leti in 4 (štiri) mesece; 
Jogunčič Saliha Sakibu od 2 (dveh) let na 1 (eno) 

leto in 6 (šest) mesecev; 
Jovanovič Marka Božidaru od 6 (šest) na 5 (pet) 

let; 
Jovanovič Stanoja Dragutinu od 5 (pet) let na 4 

(štiri) leta in 6 (šest) mesecev; 
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Jovanovic Djoke Radetu od 10 (deset) na 9 (devet) 
let;, 

Jovic Radeta Dušanu od 2 (dveh) let in 6 (šest) me- 
secev na 1 (eno) leto in 6 (šest) mesecev; 

Jovičic Djoke Maksimu od 13 (trinajst) na 12 (dva- 
najst) let; 

Jugović Tome Djuri od 12 (dvanajst) na 11 (enajst) 
let; 

Junčaj Tome Djonu od 9 (devet) na 8 (osem) let; 
Juntez Janeza Jožetu od 6 (šest) mesecev na 3 (tri) 

mesece; 
Kaludjerov'ć Vida Mili od 2 (dveh) let na 1 (eno) 

leto in 7 (sedem) mesecev; 
Kapun Ernesta Francu od 6 (šest) mesecev na 3 

(tri) mesece; 
Karajica Rašida Edhemu od 4 (štirih) let na 3 (tri) 

leta in 6 (šest) mesecev; 
Kastari Isena Alilu od 11 (enajst) na 10 (deset) let; 
Kiprijanovski Stojčeta Gavri od 2 (dveh) let na 1 

(eno) leto in 6 (šest) mesecev; 
Klemen Franca Francu od 14 (štirinajst) let in 3 

(treh) mesecev na 13 (trinajst) let in 3 (tri) mesece; 
Knehtl Franca Branku od 2 (dveh) let in 2 (dveh) 

mesecev na 1 (eno) leto in 8 (osem) mesecev; 
Konzurov Petra Georgiju od 3 (treh) let na 2 (dve) 

leti in 6 (šest) mesecev; ч 
Kostić Dragutina Radiši od 8 (osem) na 7 (sedem) 

let; 
Kovačevic Dimitrija Branku od 4 (štirih) let na 3 

(tri) leta in 6 (šest) mesecev; 
Kovačevio Adžije Zejneli od 6 (šest) let in 6 (šest) 

mesecev na 5 (pet) let in 6 (šest) mesecev; 
Kovački Vasila Blagoju od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Kraljanin Azema Sadriji od 10 (deset) na 9 (devet) 

let in 6 (šest) mesecev; 
Kraljik Jože Franji od ^ (štirih) let na 3 (tri) leta; 
Krapš Josipa Treni od 1 (enega) leta in 6 (šest) me- 

secev na 1 (eno) leto;. 
Krašovec Jože Ivanu od 3 (treh) mesecev na 2 

(dva) meseca; 
Kremsher Ivana Stanislavu od 2 (dveh) let na 1 

(eno) leto in 6 (šest) mesecev; 
Krstić Ljubisava Petra od 2 (dveh) let na 1 (eno) 

leto in 6 (šest) mesecev; 
Kučević Zeme Azizu od 2 (dveh) let na 1 (eno) leto 

in 6 (šest) mesecev; 
Kukuruzović Josipa Stjepanu od 10 (deset) let in 1 

(enega) meseca na 9 (devet) let; 
Kurtalič Jusufa Avdi od 11 (enajst) na 10 (deset) 

let; 
Lazarevski Jona Klimetu od 2 (dveh) let na 1 

(eno) leto in 6 (šest) mesecev; 
Lazarevski Mileta Pavlu od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Lazović Mirka Branku od 5 (pet) let na 4 (štiri) leta 

in 6 (šest) mesecev; 
Lemić Ljudevita Pavlu od 2 (dveh) let na 1 (eno) 

leto in 6 (šest) mesecev; 
Letić Muje Avdu od 6 (šest) na 5 (pet) let; 

Letič Branka Djordju od 10 (deset) na 9 (devet) let 
in 6 (šest) mesecev; 

Levic Vukoja Budimiru, od 7 (sedem) na 6 (šest) let; 
Limani Saita Limanu od 4 (štirih) let na 3 (tri) leta 

in 6 (šest) mesecev; 
Lukić Živana Životi od 11 (enajst) na 10 (deset) let; 
Lulevski Nase Cili od (enega) leta in 6 (šest) me- 

secev na 6 (šest) mesecev; 
Ljubojević Dragomira Triši od 1 (enega) leta in 

6 (šest) mesecev na 1 (eno) leto in 2 (dva) meseca; 
Majić Mije Anti od 5 (pet) let na 4 (štiri) leta in 6 

(šest) mesecev; , 
Majic Petra Pavu od 2 (dveh) let na 1 (eno) leto in 

6 (šest) mesecev; 
Malenica Fran je Marijanu od 6 (šest) let in 6 (šest) 

mesecev na 6 (šest) let; 
Malinar Ivana Stjepanu od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Malovec Ivana Ivanu od 10 (deset) na 8 (osem) let; 
Mameti Ismaila Afetu od 2 (dveh).let in 6 (šest) 

mesecev na 2 (dve) leti; 
Marin Blagoja Desimiru od 6 (šest) na 5 (pet) let 

in 6 (šest) mesecev; 
Marinković Djordja Zivoradu od 4 (štirih) let na 3 

(tri) leta; 
Marković Milorada Zivoradu od 2 (dveh) let na I 

'(eno) leto in 6 (šest) mesecev; 
Marček Ivana Joži od 10 (deset) na 9 (devet) let; 
Martić Nedeljka Radoslavu od 10 (deset) na 9 (de- 

vet) let in 6 (šest) mesecev; 
Martinaševič« Djure Ivanu od 3 (treh) let na 2 

(dve) leti n 6 (šest) mesecev; 
Matošić Antuna Ivanu od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Mazreku Muharema Sabanu od 5 (pet) let na 4 

(štiri) leta in 6 (šest) mesecev; 
Mehmedović Smaje Ibrahimu od 10 (deset) na 9 

(devet) let; 
Mere Štefana Jožetu od 8 (osem) mesecev na 4 (šti- 

ri) mesece; 
Mihdjlovie Dušana Ratomiru od 3 (treh) let in 6 

(Sest) mesecev na 3 (tri) leta; 
Mijalović Nikole Zlati od 3 (treh) let na 2 (dve) 

leti in 6 (šest) mesecev; 
MijajloVic Milovana Dragoslavu od 9 (devet) na 8 

(osem) let; 
Mikulić Antuna Ivanu od 8 (osem) na 7 (sedem) let; 
Milačić Vuksana Dušanu od 3 (treh) mesecev na 2 

(dva) meseca; 
Milanović Milorada Radiši od 11 (enajst) na 10 (de- 

set) let; 
Milenković Janje Dragovanu od 6 (šest) na 5 (pet) 

let; 
Milićević Jerka Nikici od 3 (treh) let na 2 (dve) 

leti in 6 (šest) mesecev; 
Milojević Ilije Milanki od 5 (pet) let na 4 (štiri) leta; 
Milojevič Pavla Tihomiru od 10 (deset) na 9 (devet) 

let; 
Milosavljevič Mihaila Dragoslavu od 6 (šest) na 5 

(pet) let in 6 (šest) mesecev; 
Milovanović Dragica Miloradu od 3 (treh) let na 2 

(dve) leti in 6 (šest) mesecev; 
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Mirosavljevic Jove Anici od 3 (treh) let na 2 (dve) 
leti in 6 (šest) mesecev; 

Mitrović Djordja Aleksi od 4 (štirih) let na 3 (tri) 
leta in 6 (šest) mesecev; 

Mitrovlć Radojice Vladeti od 10 (deset) na 9 (devet) 
let; 

Mladenović Vojislava Cedomiru od 9 (devet) na 8 
(osem) let in 6 (šest) mesecev; 

Mlinaric , Ivana Vladimiru od 5 (pet) let in 3 
(treh) mesecev na 4 (štiri) leta in 3 (tri) mesece; 

Morina Safeta Abdulu od 4 (štiri) let na 3 (tri) leta 
in 6 (šest) mesecev; 

Morina Djeija Rasimu od 7 (sedem) let in 6 (šest) 
mesecev na 7 (sedem) let; 

Mučalović Veljka Blagoju od 3 (treh) let na 2 
(dve) leti in 6 (šest) mesecev; 

Mujanović Rame Zahiru od 12 (dvanajst) na 10 
(deset) let; 

Mujkanović Himze Hazimu od 2 (dveh) let in 3 
(treh) mesecev na 1 (eno) leto in 9 (devet) mesecev; 

Mujkanović Salke Ibrahimu od 7 (sedem) na 6 
(šest) let; 

Munevski Blagoja Dimitru od 7 (sedem) na 6 (šest) 
let; 

Musič Mehe Jusufu od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Mutak Gabriela Vladi od 3 (treh) let in 6 (šest) me- 

secev na 2 (dve) leti in 6 (šest) mesecev; 
Mutavdžić Mate Radi od 4 (štirih) let na 3 (tri) le- 

ta in 6 (šest) mesecev; 
Hajdov Jordana Nikoli od 10 (deset) na 8 (osem) 

let; 
Nemec Oskara Milošu od 1 (enega) leta in 8 (osem) 

mesecev na 1 (eno) leto in 2 (dva) tfteseca; 
Nikolić Dimitrija Jovanu od 13 (trinajst) let in 4 

(štirih) mesecev na 12 (dvanajst) let; 
Nikolić Stevana Mileni od 8 (osem) na 7 (sedem) 

let; 
Nikolić Dragomira Mitru od 10 (deset) na 9 (devet) 

let in 6 (šest) mesecev; 
Nikolić Dragomira Radomiru od 1 (enega) leta na 

6 (šest) mesecev; 
Nikolič Borivoja Slavku od 2 (dveh) let na 1 (eno) 

leto in 6 (šest) mesecev; 
Nikšič Vese Gigi od 12 (dvanajst) na 11 (enajst) let 

in 6 (šest) mesecev; 
Novaković Mladena Milovanu od 8 (osem) na 6 

(šest) let; 
Omeragić Ahmeta Aliji od 1 (enega) leta in 4 (šti- 

rih) mesecev na 1 (eno) leto; 
Ostojić Bože Ivanu od 2 (dveh) let in 6 (šest) me- 

secev na 1 (eno) leto in 6 (šest) mesecev; 
Ostojić Zivka Vesellnu od 5 (pet) let na 4 (štiri) 

leta; 
Ovter Alojzija Alojzu od 10 (deset) let in 6 (šest) 

mesecev na 9 (devet) let in 6 (šest) mesecev; 
Panić Novice Djordju od 4 (štiri) let na 3 (tri) leta 

in 6 (šest) mesecev; 
Pančevac Jovana Djoki od 8 (osem) mesecev na 6 

(šest) mesecev; 
Papić-Baltić Kambera Nazi od 6 (šest) na 5 (pet) 

let; 
Pašalić Omera Hamedu od 19 (devetnajst) na 18 

(osemnajst) let; 
Pašalić Omera Sabitu od 19 (devetnajst) na 18 

(osemnajst) let; 

Pavelka Ivana Danilu od 4 (štirih) let na 3 (tri) 
leta; 

Pejdanovski Aleksandra Andu od 1 (enega) leta in 
5 (pet) mesecev na 1 (eno) leto; 

Perčuku Rafita Hasimu od 15 (petnajst) na 13 (tri- 
najst) let; 

Peric Danila Danici od 12 (dvanajst) na 10 (deset) 
let; 

Perić Nikole Simi od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Petanović Ankice Milanu od 5 (pet) let na 4 (štiri) 

leta; 
Petrovič Zivka Draganu od 3 (treh) let na 2 (dve) 

leti in 6 (šest) mesecev; • 
Pijavec Pavla Milanu od 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Pilipovič Ale Mustafi od 12 (dvanajst) na 10 (de- 

set) let; 
Pintar Simuna Melkioru od 4 (štirih) let na 3 (tri) 

leta in 6 (šest) mesecev; 
Popič Novice Dušanu od 1 (enega) leta na 9 (de- 

vet) mesecev; 
Potočnik Ignaca Alojzu od 3 (treh) let in 6 (šest) 

mesecev na 2 (dve) leti in 6 (šest) mesecev; 
Prole Makse Krsti od 3 (treh) let na 2 (dve) leti in 

6 (šest) mesecev; 
Puljič Mate Vinku od 10 (deset) na 9 (devet) let in 

6 (šest) mesecev; 
Purič Josipa Radenku od 4 (štirih) let na 3 (tri) le- 

ta in 6 (šest) mesecev; 
Radelič Josipa Milanu od 12 (dvanajst) let in 3 

(treh) mesecev na 10 (deset) let; 
Radivojevič Stevana Ivanu od 6 (šest) na 5 (pet) 

let; 
Radojsvič Ljubisava Slaviši od 7 (sedem) na 6 

(šest) let; 
Rafun Cerima Dulji od 2 (dveh) let i 6 (šest) me- 

secev na 2 (dve) leti; 
Rajčič Cvetka Rado j ki od 4 (štirih) let na 3 (tri) 

leta; 
Rajič Milana Isidoru od 9 (devet) na 8 (osem) let 

in 6 (šest) mesecev; 
Rajovič Vojina Svetozaru od 2 (dveh) let in 6 (šest) 

mesecev na 2 (dve) leti; 
Rakin Filipa Slavku od 15 (petnajst) na 13 (tri- 

najst) let; 
Ramljak Nike Dragu- od 9 (devet) mesecev na 8 

(šest) mesecev; 
Raškovič Aleksandra Veljku od 2 (dveh) let na 

1 (eno) leto in 6 (šest) mesecev; 
Rašidov Jusina Dautu od 10 (deset) na 9 (devet) 

let; 
Raštegorac Ivana Ivanu od 15 (petnajst) na 13 (tri- 

najst) let in 6 (šest) mesecev; 
Ristovič Mirka Bošku od 4 (štirih) let na 3 (tri) 

leta in 6 (šest) mesecev; 
Rodošek Jakoba Rafaelu od 7 (sedem) mesecev na 

4 (štiri) mesece; 
Roganovič Dušana Dobrivoju od 6 (šest) mesecev 

na 3 (tri) mesece; 
Rogič Mirka Mirku od 4 (štirih) let na 3 (tri) leta 

in 6 (šest) mesecev; 
Rumbak Martina Janku 6đ 6 (šest) na 5 (pet) let; 
Rustemaj Muzlije Pašku od 9 (devet) na 8 (osem) 

let in 6 (šest) mesecev; 
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Sabljak Joče Miletu od 4 (štirih) let in 6 (šest) me- 
secev na 4 (štiri) leta; 

Sabo Antala-Djuli od 10 (deset) let in 4 (štirih) dni 
na 9 (devet) let in 6 (Sest) mesecev; 

Sagradjija Milana Bogdanu od 3 (treh) let na 2 
(dve) leti; « 

Salihović Džemala Hajri od 19 (devetnajst) na 17 
(sedemnajst) let; 

Savić Spasoja Mihajilu od 12 (dvanajst) na 11 
(enajst) let; 

Sebastijanović Dušana Stojanu od 11 (enajst) na 
9 (devet) let; 

Selmanaj Derviša Najrušu od 10 (deset) na 9 (devet) 
let; 

Severić Stevana Laslu od 13 (trinajst) na 12 (dva- 
najst) let; 

Sibinović Tomislava Milosavu od 6 (šest) ад 5 (pet) 
let; 

Simeunović Jovana Vasiliju od 11 (enajst)' na 10 
(deset) let; 

Smajić Petra Luki od 8 (osem) na 7 (sedem) let; 
Smakić Bejte Mustafi od 13 (trinajst) na 11 (enajst) 

let in 6 (šest) mesecev; 
Smilevski Cvetana Jordanu od 2 (dveh) let in 6 

(šest) mesecev na 2 (dve) leti; 
Sovec Avgusta Marjanu od 1 (enega) leta na 8 (o- 

sem) mesecev; 
Spasić Alekse Djordju od 11 (enajst) na 10 (deset) 

let; 
Srdinšek Karla Rudolfu od 5 (pet) let in 6 (šest) 

mesecev na 5 (pet) let; 
Stakor Lovre Josipu od 2 (dveh) let na 1 (eno) leto 

in 6 (šest) mesecev; 
Stanešić Save Slobodanu od 1 (enega) leta in 10 

(deset) mesecev na 1 (eno) leto in 4 (štiri) mesece; 
Staničkov Trive Nedeljku od 6 (šest) na 5 (pet) let 

in 6 (šest) mesecev; 
Stanojević Milivoja Branki od 11 (enajst) na 10 

(deset) let; 
Stefanović Dragoslava Ratku od 11 (enajst) na 10 

(deset) let; 
Stevanović Petra Stojadinu od 5 (pet) let na 4 (šti- 

ri) leta in 6 (šest) mesecev; 
Stevanovič Ljubivoja Svetislavu od 15 (petnajst) 

na 14 (štirinajst) let; 
Stevanovič Tome Zori od 8 (osem) na 6 (šest) let; 
Stojadinovič Milana Dragiši od 8 (osem) na 6 (šest) 

let; 
Stojanovski Nikole Aleksi od 4 (štirih) let na 3 (tri) 

leta; 
Stojifievic Prokopa Radunki od 6 (šest) na 5 (pet) 

let; 
Stojnic Ljubisava Davidu od 5 (pet) let na 4 (štiri) 

leta; 
Studen Milana Miloradu od 8 (osem) na 7 (sedem) 

let; 
Suma Šerifa Ruždiu od 12 (dvanajst) na 11 (enajst) 

let; 
Sabanov Avduše Aliji od 13 (trinajst) na 12 (dva- 

najst) let; 
Sakan Miloša Stevanu od 2 (dveh) let in 6 (šest) 

mesecev na 2 (dve) leti; 
Semovski Mitra Simi od 13 (trinajst) na 12 (dva- 

najst) let; 

Šerifov Vejsela Ibraimu od 8 (osem) na 7 (sedem) 
let; 

Sevčik Slavka Zelimiru od 4 (štirih) let in 4 (štirih) 
mesecev na 3 (tri) leta in 10 (deset) mesecev; 

Stargovski Mileta Dimitriju od 10 (deset) na 9 (de- 
vet) let; 

Strum Nikole Nikoli od 4 (štirih) let in 6 (šest) me- 
secev na 3 (tri) leta in 6 (šest) mesecev; 

Subarić Slobodana Vuku od 5 (pet) let na 4 (štiri) 
leta; v 

Suković Gorgia Ani od 2 (dveh) let na 1 (eno) 
leto in 6 (šest) mesecev; 

Šušnja Ante Marku od 3 (treh) let na 2 (dve) leti 
in 6 (šest) mesecev; 

Tadijanovič Mije Adamu, od 1 (enega) leta in 3 
(treh) mesecev na 9 (devet) mesecev; 

Taradi Djure Vinku od 7 (sedem) let in 4 (štirih) 
mesecev na 6 (šest) let; 

Tatarin Djoke Mirku od 8 (osem) na 7 (sedem) let; 
Tomac Mirka Vilimu od 5 (pet) let na 4 (štiri) leta; 
Tomašević Pavla Ljubi od 10 (deset) na 8 (osem) 

let; 
Tomič Marijana Petru od Л1 (enajst) na 10 (deset) 

let; 
Trifunović Radi vo j a Zivku od 2 (dveh) let in 8 

(šest) mesecev na 2 (dve) leti; 
Turkovič Pavla Milanu od 15 (petnajst) na 14 (šti- ' 

rinajst) let; 
Tusič Emila Draganu od 4 (štirih) let na 3 (tri) le- 

ta in 6 (šest) mesecev; 
Uremovič Franje Ivanu od 9 (devet) na 8 (osem) 

let; 
Urukalo Milana Djordju od 10 (deset) na 8 (osem) 

let; 
Vasilevski Nikole Risti od 2 (dveh) let na 1 (eno) 

leto in 6 (šest) mesecev; 
Vasiljevič Milana Stojanu od 10 (deset) na 9 (devet) 

let; 
Vasić Dušana Dmitru od 2 (dveh) let na 1 (eno) 

leto in 6 (šest) mesecev; 
Varga Stjepana Josipu od 7 (sedem) na 6 (šest) let; 
Velepić Antona Antonu od 1 (enega) leta na 8 Ip- 

sem) mesecev; 
Veličkovič Vojina Marku od 1 (enega) leta in 8 

(šest) mesecev na 1 (eno) leto; 
Veljkovič Svetislava Dušanki od 7 (sedem) na 5 

(pet) let; 
Veselko Juraja Vinku od 4 (štirih) let in 6 (šest) 

mesecev na 4 (štiri) leta; 
Vinkeševič Pere Antonu od 11 (enajst) na 10 (de- 

set) let; 
Višnjički Zorana Lazi od 15 (petnajst) na 14 (štiri- 

najst) let; 
Vnuk Ludvika Katarini od 3 (treh) let na 2 (dve)' 

leti; 
Vračo Muje Zahidu od 2 (dveh) let na 1 (eno) letaj 

in 6 (šest) mesecev; 
Vrcelj Miloša Rajku od 10 (deset) mesecev na в 

(šest) mesecev; 
Vrtarič Franje Stjepanu od 8 (osem) na 7 (sedem)' 

let; 
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Vojnovic Milana Stanku od 10 (deset) let na 9 (de- 
vet) let; 

Vučitrni Avdije Hajredinu od 20 (dvajset) na 13 
(osemnaist) let; 

Vujačic Vase Dušanu od 5 (pet) let na 4 (štiri) leta 
In 6 (šest) mesecev; 

Vuković Antuna Josipu od 7 (sedem) let in 6 (šest) 
mesecev na 6 (šest) let in 6 (šest) mesecev; 

Vuletić Jovana Dušanu od 3 (treh) let in 6 (šest) 
mesecev na 3 (tri) leta; 

Zadravec Ivana Mirku od 2 (dveh) let na 1 (eno) 
leto in 6 (šest) mesecev; 

Zdravković Jovana Dragomiru od 10 (deset) na 9 
(devet) let; 

Zec Grujice Milanu od 13 (trinajst) na 12 (dvanajst) 
let; 

Zekić Joče Stanku od 2 (dveh) let in 6 (šest) mese- 
cev na 2 (dve) leti; 

Zekiri Zekira Fariu od 5 (pet) let in 6 (šest) mese- 
cev na 4 (štiri) leta in 6 (šest) mesecev; 

Zlatković Vladislava Draginji od 6 (šest) na 5 (pet) 
let; 

Zivojinovič Dragoljuba Slavki od 8 (osem) na 7 
(sedem) let. 

III 
Izrečena kazen se spremeni v pogojno na 1 (eno) 

leto: 
Lekše Franca Francu; 
Stojanovič Aleksandra Milanu. 

VSEBINA: 

411. Zakon o ratifikaciji pogodbe o prepovedi 
spravljanja jedrskega in drugega orožja za 
množično uničevanje na morskem in ocean- 
skem dnu ter pod njim — — — — — 

412. Zakon o zračni plovbi — — — — — 
413. Zakon o osnovah varnosti v železniškem 

prometu — — — — — — — — 
414. Zakona o temeljnih pogojih za začasno za- 

poslovanje in varstvo jugoslovanskih držav- 
ljanov na delu v tujini — — — — — 

415. Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o 
usmerjanju sredstev, iz katerih se bodo da- 
jali nekateri investicijski krediti — — — 

415. Odlok o izvolitvi članov Zveznega izvršne- 
ga sveta — — — — — — — — — 999 

417. Odlok o maksimalnih cenah za embalažo iz 
bele pločevine — — 

Stran 
418. Odlok o določitvi blagovnega kontingenta za 

zlato v letu 1973 — — — _ _ _ — joOO 
419. Odlok o razširitvi mejnega pasu na posa- 

meznih delih dc|avne meje — — — — 10OO 
420. Odlok o maksimalnih cenah za umetna gno- 

jila in pesticide — — — — — — — io03 
421. Odlok o določitvi in delitvi globalne deviz- ч 

ne kvote za uvoz blaga osebne potrošnje 
v letu 1973 — — — — — — — — 1003 

422. Odločba o dopolnitvah odločbe o nižjih ca- 
rinskih stopnjah za uvoz proizvodov črne 
metalurgije v letu 1973 — — 
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957 

961 

985 

993 

999 

— — 1005 
423. Odločba o nižjih carinskih stopnjah za uvoz 

posameznih proizvodov na podlagi pogodb 
o dolgoročni proizvodni kooperaciji — — 1005 

424. Odločba o nižjih carinskih stopnjah za ne- 
katere proizvode, ki jih po pogodbah o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji s tujimi firma- 
mi uvažajo v letu 1973 za svoje potrebe 
proizvajalci osebnih avtolobilov — — — 1007 

425. Pravilnik o matični evidenci o vojaških za- 
varovancih in upokojencih — — — — 1007 

426. Seznam sredstev za varstvo rastlin, za ka- 
tera je bilo izdano dovoljenje za promet v 
Jugoslaviji, ki jim je dovoljena spremem- 
ba imena oziroma spektra uporabe — — 1061 

427. Seznam sredstev za varstvo rastlin, za ka- ' 
tera so bila izdana dovoljenja za promet v 
Jugoslaviji, ki pa so nehala veljati — — 1062 

428. Odredba o dopolnitvi odredbe o rokih, v ka- 
terih se opravljajo periodični pregledi meril 1062 

429. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
fermentirani tobak — — — — — — 1062 

Popravek sporazuma med Socialistično federa- 
tivno republiko Jugoslavijo in Republiko 
Francijo o olajšavah pri uporabi Haaške 
konvencije o civilnem postopku z dne 1. 
marca 1954 — — — — — — — — 1064 

Odločba o presoji ustavnosti sklepa obračunske 
enote »Bratstvo«, Bosanski Novi, o izločitvi 
in konstituiranju v samostojno organizacijo 1064 

Odločba o presoji ustavnosti sklepa odkupne po- 
staje Beograd podjetja »Obnova« v Titogra- 
du o njenem organiziranju v temeljno orga- 
nizacijo združenega dela — — — — — 

Ukazi — — — — 

Postavitve in razrešitve 

1065 

1065 

1066 
Odločba o imenovanju članov republiške volilne 

komisije za volitve zveznih poslancev iz So- 
cialistične republike Srbije — — — — 1066 

Odločba o imenovanju članov občinske volilne 
komisije za volitve zveznih poslancev iz vo- 
lilne enote Trstenik — — — — — — 

Odlok o pomilostitvi obsojencev — — — — 

— — — — 1000 Mednarodne pogodbe 

1063 

1066 
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