
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува 
во издание на српскохрватски односно 
хрватскосрпски, словенечки, македон-
ски, албански и унгарски јазик. - Огласи 
според тарифата - Жиро сметка кај 
Службата на општественото книговод-

ство 60802-603-21943 

Четврток, 5 октомври 1989 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 59 ГОД. XLV 

Цена на овој број е 5.000 динари. - Акон-
тација на претплатата за 1989 година из-
несува 430.000 динари. - Рок за реклама-
ции 15 дена. - Редакција Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефо-
ни: Централа 650-155; Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; 

Телекс 11756; Телефакс 651 -482 

915. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 
1. Електростопанските организации на здружен труд 

односно претпријатијата што произведуваат и пренесува-
ат електрична енергија и електростопанските организации 
односно претпријатијата што дистрибуираат електрична 
енергија можат цените на електричната енергија, утврде-
ни по тарифни ставови, што постоеја и што се применети 
до денот на влегувањето во сила на оваа одлука да ги зго-
лемат до 24,83%, при условите на продажбата и по тариф-
ните ставови што во согласност со прописите постоеја до 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Така форми-
раните цени се сметаат како највисоки цени. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ките цени на електричната енергија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 56/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 547 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

916. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-. 

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ЖЕЛЕЗ-

НИЧКИ СООБРАЌАЈ 
1. Организациите на здружен труд односно претпри-

јатијата можат цените на своите услуги што ги формирале 

и ги примениле до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука да ги зголемат, и тоа до 16,75% за превоз на патни-
ци и до 25% за превоз на предмети, при постојните услови 
на продажбата и постојните односи на тарифните ставови. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престнува да важи Одлуката за определување на највисо-
ките цени на услугите во внатрешниот железнички сообра-
ќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 548 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

917. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА 

ЈАГЛЕНОТ 
1. Цените на јагленот што организациите на здружен 

труд односно претпријатијата што се занимаваат со про-
изводство на јаглен (во натамошниот текст: рудници за 
јаглен) ги формирале и ги примениле во согласност со 
прописите до 20 септември 1989 година се определуваат 
како највисоки цени. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, це-
ните на јагленот што рудниците за јаглен ги формирале и 
ги примениле во согласност со самоуправната спогодба 
односно договорот склучен со термоелектраните можат 
да се зголемат до 24,83%, при задржување на постојните 
услови на продажбата и така формираните цени се смета-
ат како највисоки цени. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ките цени на јагленот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
56/89). 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 549 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

918. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА 

ТЕМНИОТ ГАС 
1. Организациите на здружен труд односно претпри-

јатијата што произведуваат земен гас можат цените на 
земниот гас да ги формираат така што највисоката цена 
да изнесува 3.582,020 динари по cm3 гас, со топлотна вред-
ност од 33.388,35 КЈ на температура од 288,15 К и прити-
сок од 1,01325 bar. 

Цената од став 1 на оваа точка важи франко експлоа-
тационо поле, при постојните услови на продажбата и та-
рифните ставови што според прописите постоеле на денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 550 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

919. 
Врз основа на член 96 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
66/85, 38/86, 67/86, 43/87, 87/87 и 41/89), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА ОДНОСНО ВРЕДНОСТА 
НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА 

ГИ УВЕЗУВААТ И ИЗВЕЗУВААТ 
1. Во Одлуката за видот и количината односно вред-

носта на предметите што физички лица можат да ги увезу-
ваат и извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86, 
44/86, 3/87, 52/87, 57/87, 86/87, 44/88, 76/88 и 23/89) во 
точка 9 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„Лицата од став 1 на оваа точка можат за вршење на 
дејноста од ст. 1 и 2 на оваа точка да увезуваат моторни 

возила (товарни и комбинирани) кои не се постари од три 
години." 

2. Во точка 24 во став 1 одредба под 7 зборовите: „ка-
ко и“ се бришат, а по зборовите: „и услуги со странство“ 
се додаваат зборовите: „и доказ дека возилото не е поста-
ро од три години." 

3. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на то-
варни и комбинирани возила што се купени во странство 
до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, за што на 
царинарницата и се поднесува доказ врз основа на кој 
може да се утврди датумот на купувањето на возилото, со 
тоа што право на увоз на тие возила може да се оствари во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

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

Е. п. бр. 551 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 

920. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА НАФТАТА И НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ 

1. Организациите на здружен труд што произведува-
ат нафта ги формираат цените на нафтата, зависно од ква-
литетот, во паритет со просечната цена на увозната нафта 
од 4,677.348 динари по тон. 

Цените на нафтата формирани според одредбата од 
став 1 на оваа точка важат франко производител при за-
држување на постојните услови на продажбата. 

2. Организациите на здружен труд што произведува-
ат нафтени деривати ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати така што највисокото ниво на цените да 
изнесува, и тоа за: 

Дин/1 
1) моторен бензин: 

- МБ-86 6.147,080 
- МБ-98 7.345,610 
- БМБ-95 9.225,547 

2) гасно масло - дизел-гориво: 
-Д-1 5.645,342 
-Д-2 5.575,023 
-Д-3 5.516,884 

3) масло на горење екстра лесно (ЕЛ) 5.540,520 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 5.447,021 
5) масло за горење: 

- лесно (Л) 5.199.822 
- средно (С) 4.634,524 
- средно нискосулфурно (СНС) 5.152,977 
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Дин/1 
- тешко (Т) 3.747,620 
- тешко нискосулфурно (ТНС) 4.497,143 

6) примарен бензин 5.855,656 
7) млазно гориво (ГМ-1) 7.026,786 

Цените на другите млазни горива се формираат во 
паритет со цената на млазното гориво (ГМ-1); 

Дин/kg 
8) течен гас (пропан-ПН, бутан-БН и 

пропан-бутан смеша - ПБС) 6.886,252 
Цените на другите течни горива се формираат во па-

ритет со цените на пропанот и бутанот: 
Дин/kg 

9) битумен за патишта (БИТ-200) 4.965,596 
Цените на другите битумени се формираат во пари-

тет со цените на битуменот (БИТ-200); 
Дин/kg 

10) авио-бензин ( АБ-80/87) 9.884,346 
Цените на другите авио-бензини се формираат во па-

ритет со цената на авио-бензинот (АБ-80/87); 
Дин/kg 

11) базно масло (I.V.90) 9.369,050 
Цените на другите базни масла се формираат во па-

ритет со цената на базното масло (I.V.90) според индексот 
на вискозитетот 

Дин/kg 
12) аромати: 

- бензен 11.711,311 
-толуен 9.558,351 
- Оксилен 10.399,644 
- М П-кен л ен 9.558,351 
- етил-бензен 15.224,704 

13) специјален бензин за машини за 
цедење масло 9.837,501 

14) специјален бензин за гума 9.228,514 
Цените на другите специјални бензини се формираат 

во паритет со цената на специјалниот бензин за гуми; 
Дин/kg 

15) медицински бензин 10.493,335 
16) white-шпирит 140/200 6.933,096 
17) петрол-кокс-калциниран регулар 5.902,501 
Цените на другите видови петро л-кокс се формираат 

во паритет со цената на петрол-кокс-калциниран регу-
лар; 

Дин/kg 
18) петролеј за осветление 7.261 ,О 13 
19) петролеј за мотори 7.261 ,О 13 
20) петролеј за сигнали 7.261 ,О 13 
21) парафин-кристален беден 14.100,418 
Цените на другите парафини се формираат во пари-

тет со цената на парафинот кристален белен; 
Дин/kg 

22) рафинати и дестилати-вретенски 
дестилат (ВЕД) 7.307,858 

Цените на другите рафинати и дестилати се форми-
раат во паритет со цената на вретенскиот дестилат (ВЕД). 

Цените на другите нафтени деривати што се утврде-
ни со Одлуката за единствената класификација на дејнос-
тите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 
77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88 и 
6/89) се зголемуваат за 24,79%. 

Цените на производите од одредбите под 1 до 4 став 
1 од оваа точка важат франко пумпна станица, а ако про-
мет не се врши преку пумпна станица, цените важат фран-
ко склад на купецот. 

Цените на производите од одредбите под 5 до 22 став 
1 на оваа точка и цените формирани според одредбата од 
став 2 на оваа точка важат франко натоварено во вагон, 
автоцистерна или танкер во местото на производителот. 

Организациите на здружен труд што произведуваат 
минерални мазива можат постојните продажни цени на 
минералните мазива, при задружување на постојните ус-
лови на продажбата, да ги зголемат до 24,79%. 

Цените на минералните мазива од став 5 на оваа точ-
ка важат франко натоварено во кругот на рафинеријата. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ките цени на нафтата, земниот гас, нафтените деривати и 
минералните мазива („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/89). 

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

Е. п. бр. 552 
4 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

915. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на електричната енергија 1465 

916. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на услугите во внатрешниот желез-
нички сообраќај 1465 

917. Одлука за определување на највисоките цени 
на јагленот 1465 

918. Одлука за определување на највисоката цена 
на земниот гас 1466 

919. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за видот и количината односно вредноста на 
предметите што физички лица можат да ги 
увезуваат и извезуваат 1466 

920. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на нафтата и нафтените деривати - 1466 

I 
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