
СЛУЖ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрв-
скн, словенечки, македонски, албански в унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на t 

водство 60802-603-21943 

Пето 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 48 ГОД. XLV 

динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Цеетрала 650-155; Уредвиш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

760. 
Врз основа на член 57 од Законот за општонародната 

одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
МАТЕРИЈАЛНАТА ОБВРСКА НА ГРАЃАНИТЕ И НА 
ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ЗА ПОТРЕБИ НА ОПШТОНАРОДНАТА 

ОДБРАНА 

Член 1 
Во Уредбата за спроведување на материјалната об-

врска на граѓаните и на основните и други организации на 
здружен труд за потреби на општонародната одбрана 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/83 и 41/88), во Тарифата 
на надоместите за користење на попишаните средства зе-
мени за потребите на вооружените сили, ставот 1 се мену-
ва и гласи: 

„Месечниот износ на надоместот од член 8 на оваа 
уредба се утврдува во процент од месечниот чист месечен 
личен доход во стопанството на СФРЈ во претходното 
тримесечје, и тоа:" 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 440 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

761. 
Врз основа на член 54 од Законот за заштита на про-

најдоците, техничките унапредувања и знаците за разлику-
вање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/81), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ 

ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И 
ОДРЖУВАЊЕ ВО ВАЖНОСТ НА ПРАВАТА СО КОИ 

СЕ ШТИТАТ ПРОНАЈДОЦИТЕ И ЗНАЦИТЕ ЗА 
РАЗЛИКУВАЊЕ 

1. Во Одлуката за посебните трошоци на постапката 
за стекнување и одржување во важност на правата со кои 
се штитат пронајдоците и знаците за разликување 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/82, 42/84, 62/85, 21/87, 
79/87 и 72/88), во Тарифата за надоместите за објавување 
на патентни списи и податоци за пријавите на патенти и 
за правата со кои се штитат пронајдоците и знаците за 
разликување, која е составен дел на таа одлука, во тариф-
ниот број 1 во алинејата прва бројот: „13.800" се заменува 
со бројот: „36.000", а во алинејата втора бројот: „15.200" 
се заменува со бројот: „40.000". 

2. Во тарифниот број 2, во алинејата прва бројот: 
„370" се заменува со бројот: „1.300", во алинејата втора 
бројот: „370" се заменува со бројот: „1.300", во алинејата 
трета бројот: „5.000" се заменува со бројот: „18.600" а во 
алинејата четврта бројот: „3.000" се заменува со бројот: 
„11.400". 

3. Во тарифниот број 3 во алинејата прва бројот: 
„370" се заменува со бројот: „1.300", во алинејата втора 
бројот: „2.500" се заменува со бројот: „9.400", а во алинеја-
та трета бројот: „5.000" се заменува со бројот: „18.600". 

4. Во тарифниот број 4 бројот: „11.900" се заменува 
со бројот: „46.300". 

5. Во тарифниот број 5 бројот: „370" се заменува со 
бројот: „1.300". 

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

Е. п. бр. 441 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

762. 
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за заштита 

на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат 
целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА 
ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. За задолжителен здравствен преглед на растенија-
та во прометот преку границата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија се наплатува надомест. 

2. Височината на надоместот за задолжителен здрав-
ствен преглед на пратките на растенија што се извезуваат, 
увезуваат и реекспортираат; зависно од видот на пратка-
та, изнесува, и тоа: 

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во кон-
тејнери, до 10 тони - 20.000 динари, а за секоја натамошна 
тона односно започната тона во пратката преку 10 тони -
уште по 2.000 динари; 

2) за бродски пратки - 300 динари за една тона, а нај-
малку 20.000 динари за една пратка; 

3) за денковни и авионски пратки до три колети -
6.000 динари, а за секој натамошен колет - уште по 300 ди-
нари; 

4) за поштенски пратки до 10 килограми - 3.000 дина-
ри, а за секој натамошен килограм - уште по 300 динари; 

5) за пратки до 10 килограми што патниците и персо-
налот на превозни средства ги носат со себе 3.000 динари, 
а за секои натаму започнати 10 килограми - уште по 300 
динари; 

6) за пратки од дрво (трупци, режана граѓа, јамско 
дрво, разни видови преработки од дрво и др.) - 300 динари 
за секој кубен односно просторен метар, а за пратки на це-
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лулозно и огревно дрво - 200 динари за секој кубен однос-
но просторен метар; 

7) за помошни прегради од штици на брод или на 
шлеп кои се отстрануваат од нив по употребата - 3.000 ди-
нари за секој кубен метар; 

8) за преглед на остатоци од товарот од растително 
потекло по чистењето на брод односно шлеп - 20.000 ди-
нари по брод односно шлеп. 

3. Височината на надоместот за задолжителен здрав-
ствен преглед на пратки на растенија што во провоз преку 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија се 
претоваруваат или се превезуваат во отворени превозни 
средства, зависно од видот на пратката, изнесува, и тоа: 

1) за вагонски и камионски пратки до 10 тони, освен 
за пратки на дрво - 10.000 динари, а за секоја натаму за-
почната тона - уште по 300 динари; 

2) за ваѓонски и камионски пратки на дрво, до 10 куб-
ни односно просторни метри - 3.000 динари, а за секој на-
тамошен односно просторен метар на дрво - уште по 200 
динари; 

3) за бродски пратки до 10 тони, освен за пратките на 
дрво - 10.000 динари, а за секоја натаму започната тона 
уште по 150 динари; 

4) за бродски пратки на дрво до 10 кубни односно 
просторни метри - 3.000 динари, а за секој натамошен ку-
бен односно просторен метар уште по 100 динари. 

4. Височината на надоместот за задолжителен здрав-
ствен преглед на семе и посадочен материјал се зголемува 
за 100% од височината на надоместот определен во одред-
бите под 1 до 5 на точка 2 и во одредбите под 1 и 3 на точ-
ка 3 од оваа одлука. 

5. За празна амбалажа од растително потекло што се 
враќа во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија а служела за испраќале на пратки на растенија, се 
плаќа 50% од височината на надоместот определен во од-
редбите под 1 до 3 на точка 2 од оваа одлука. 

6. Ако/увозникот, извозникот односно провозникот 
бара да се прегледа амбалажата за стрки што не подлежат 
на задолжителен здравствен преглед, плаќа надомест како 
за вагонски односно бродски пратки. 

7. Ако извозникот навремено не ги подготови стоките 
за задолжителен здравствен преглед, а повика инспектор 
за заштита на растенијата да ги прегледа стоките и ако 
инспекторот излезе на местото на натоварот во определе-
но време, извозникот е должен на име на денгуба на ин-
спекторот да му плати 15.000 динари по еден час чекање. 

8. Височината на надоместот за преглед на пратките 
од точ. 2 до 7 на оваа одлука што се врши во текот на ноќ-
та и во денови на државните празници се зголемува за 
100% од височината на надоместот предвиден во точ. 2 до 
7 на оваа одлука. 

9. Со денот на влегувањето во сила ка оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината на надомес-
тот за задолжителен здравствен преглед на растенијата во 
прометот преку границата на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
66/88). 

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 442 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

763. 
Врз основа на член 263 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), со-
јузниот секретар за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ 
ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА 

БИДАТ ОТВОРЕНИ 
1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните 

пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 21/89 во точка 1 податоците под реден број 
5 се менуваат и гласат: 

„5 „ТИТОГРАД" 06.00 21,00 ! 06,00 22,00 1,5 
06,00 09,00 2,4,7 06,00 10,00 2,4 
17,30 20,00 2 1 9 ' 3 0 2 2 ' 0 0 2 ' 4 

мпп ? ? п о 3 ' 5 0 5 ' 3 0 2 3 ' 3 0 3 06,00 22,00 4 7 0 5 3 0 1 0 0 0 6 

19,30 22,00 6 ' 1 9 ;3 0 23;30 6 
05,30 09,00 6 06,00 90,00 7 
17,00 22,00 19,30 22,00 Т 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавување 10 во „Службен лист на СФРЈ“. 

VI/01 Бр. 3964/2 
8 август 1989 година 
Белград 

П/О на сојузниот секрет ар 
за сообраќај и врски, 

д-р Мирко Наковиќ, с.р. 

764. 
Врз основа на член 264 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“ бр. 45/86 и 24/88), сојуз-

ниот секретар за сообраќај и врски, во согласност со сојузниот секретар за финансии, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕТОТ ЗА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНАТА СПОСОБ-

НОСТ НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ПЕРСОНАЛ 

1. Во Наредбата за височината на надоместот за проверка на стручната способност на воздухопловниот персо-
нал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 80/87 и 37/89), табелата 1 се менува и гласи: 

В и с о ч и н а н .1 н а д о м е с т о т 

„Ред. л а основна за за признавање на вонреден 
“ ВИД НА ДОЗВОЛАТА F 

број дозвола овластување: дозвола овластување преглед 

1 

1. Пилот на слободен балон 280.000 140.000 140.000 70.000 140.000 
2. Пилот на змев .. 200.000 100.000 140.000 700.000 100.000 
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1 2 
t 

3 4 5 6 7 

3. Пилот на едрилица 350.0Q0 170.000 175.000 100.000 170.000 
4. Спортски пилот на авион и хеликоптер 500.000 280.000 140.000 70.000 280.000 
5. Спортски падобранци 200.000 100.000 100.000 70.000 100.000 
6. Професионален пилот на авион и хеликоптер 1.400.000 1.000.000 70.000 550.000 1.000.000 
7. Професионален пилот I класа на авион 1.700.000 1.200.000 1.000.000 700.000 1.200.000 
8. Сообраќаен пилот на авион и хеликоптер 2.000.000 1.500.000 1.200.000 1.000.000 1.500.0Q0 
9. Навигатор летач 1.000.000 700.000 700.000 500.000 700.000 

10. Инженер летач во авион и хеликоптер 1.400.000 1.000.000 700.000 550.000 1.000.000 
11. Верификатор-летач 700.000 550.000 550.000 400.000 550.000 
12. Домаќин, домаќинка на воздухоплов 1.000.000 700.000 700.000 550.000 700.000 
13. Воздухопловен механичар 1.400.000 1.000.000 700.000 550.000 1.000.000 
14. Воздухопловен техничар на техничка подготов-

ка 700.000 550.000 550.000 350.000 550.000 
15. Воздухопловен инженер на техничка подготов-

ка l.OOQ.OOO 700.000 600.000 400.000 700.000 
16. Воздухопловено-сообраќаен персонал 1.000.000 700.000 600.000 400.000 700.000 
17. Друг стручен персонал 1.400.000 LOOO.OOO 700.000 550.000 1.000.000м 

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

VI/01 Бр. 3697/3 
31 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Јоже Отокар, с. р. 

765. 
Врз основа на член 264 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), сојуз-

ниот секретар за сообраќај и врски, во согласност со сојузниот секретар за финансии, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД НА 

ВОЗДУХОПЛОВ 

1. Во Наредбата за височината на надоместот за извршен преглед на воздухоплов („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 3/87 и 36/89), во точка 1 се менува табелата и гласи: 

„Категорија и намена на воздухопловот 

Надомест во динари според видот на 
прегледот 

основен редовен вонреден 

1 

I. ВОЗДУХОПЛОВИ ПОТЕШКИ ОД ВОЗДУХОТ 
А. Воздухоплови од сообраќајна категорија 

1. Млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 
со широк труп 7.000.000 3.500.000 1.700.000 

2. Млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 5.600.000 2.800.000 1.400.000 
3. Клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 2.600.000 1.300.000 700.000 
4. Млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови 1.800.000 900.000 450.000 
5. Клипни едномоторни воздухоплови 1.000.000 500.000 250.000 

/ 
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1 2 3 4 

Б Воздухоплови од општа категорија 
1 Воздухоплови за работа во земјоделството и шумарството 

1) клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 2.000.000 1.000.000 500.000 
2) млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови 1.400.000 700.000 350.000 
3) клипни едномоторни воздухоплови 850.000 450.000 200.000 

2. Воздухоплови за превоз на лица, предмети и пошта и воздухоплови за 
туризам и авиотакси 
1) млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 2.600.000 1.350.000 660.000 
2) клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 2.000.000 1.000.000 500.000 
3) млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови 1.400.000 700.000 350.000 
4) клипни едномоторни воздухоплови 800.000 450.000 200.000 

3. Воздухоплови за спортска дејност и обука на воздухопловен персонал 
1) млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 1.800.000 900.000 450.000 
2) клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови 1.400.000 700.000 350.000 
3) млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови 840.000 426.000 210.000 
4) клипни едно моторни воздухоплови 560.000 300.000 150.000 

5) еДрилици и змевови 420.000 200.000 140.000 
В. Воздухоплови од посебна категорија 

1. Аматерски градени едномоторни воздухоплови 1.400.000 420.000 200.000 
2. Аматерски градени едрилици 850.000 280.000 140.000 
3. Експериментални едномоторни воздухоплови 1.400.000 400.000 200.000 
4. .Експериментални едрилици 840.000 300.000 210.000 
5. Ултралесни воздухоплови и моторни змевови 550.000 300.000 140.000 
6. Воздухоплови со ограничување 840.000 450.000 200.000 

II. ВОЗДУХОПЛОВИ ПОЛЕСНИ ОД ВОЗДУХОТ 
1. Воздушна лага 3.000.000 1.400.000 700.000 
2. Слободни балони 550.000 300.000 200.000 
3. Врзани балони 450.000 200.000 140.000" 

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

VI/01 Бр. 3697/3 
31 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Јоже Отокар, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Стран? 

760. Уредба за измена на Уредбата за спроведување 
на материјалната обврска на граѓаните и на ос-
новните и други организации на здружен труд 
за потреби на општонародната одбрана 1225 

761. Одлука за измени на Одлуката за посебните 
трошоци на постапката за стекнување и 
одржување во важност на правата со кои се 
штитат пронајдоците и знаците за разликува-
ње : 1225 

Страна 
762. Одлука за височината на надоместот за за-

должителен здравствен преглед на растенијата 
во прометот преку границата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија - 1225 

763. Наредба за измена на Наредбата за времето во 
кое воздухопловните пристаништа мораат да J t 
бидат отворени ИИв 

764. Наредба за измени на Наредбата за височина-
та на надоместот за проверка на стручната 
способност на воздухопловинеi персонал 1226 

765. Наредба за измени на Наредбата за височина-
та на надометот за извршен преглед на возду-
хоплов 1277 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 
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