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О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ' 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
НА ЦЕНИТЕ НА НАФТАТА И ДЕРИВАТИТЕ НА 

НАФТА 

1. Организациите на здружен труд кои произве-
дуваат нафта, своите продажни цени можат да ги 
формираат до нивото на просечната цена на увоз-
ната нафта од соодветен квалитет франко југосло-
венска граница, со тоа што цената на лесната н а ф -
та можат да ја формираат до 23.660 динари по 1 тон. 

Цените на нафтата формирани според одредбата 
на став 1 од оваа точка важат франко производител, 
при задржување па постојните услови за продажба. 

2. Организациите на здружен труд кои произ-
ведуваат деривати на нафта, своите продажни цени 
за одделни деривати на нафта можат да ги форми-
раат така што највисоките продажни цени да изне-
суваат, и тоа за: 

Дин/лит. 
1) моторен бензин: 

- од бб октани 27,573 
- од S3 октани 31,287 

2) гасно масло — дизел-гориво: 
- Д-1 26.918 
- Д-2 26.186 
- Д-3 25,845 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 26,190 
4) масло за горење леено-специјално (ЛС) 25,301 

Дин/kg 
5) масло за горење-мазут: 

- лесно (Л) 21,470 
- средно (СР) 19,376 
- тешко металуршко (ТМ-1) и средно 

металуршки 21,378 
, - тешко (Т) 16,956 

- тешко металуршко (ТМ-2) 13,673 
6) примарен бензин 32,315 
7) млазно гориво (ГМ-1) 30,572 

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

8) течен гас (пропан, бутан и пропан-бутан 
смеша) 31,479 
Цените на другите течни горива се фор-
мираат во паритет со цената на пропан и 
бутан; 

9) битумен 4/200 20,930 
Цените на другите битумени се форми-
раат во паритет со цената на битуменот 
40/200; 

. Дин/kg 
10) аромати: 

- бензин 53,360 
- толуен 43,593 
- МП-ксилен 43,593 
- О-ксилен 47,328 
- етил-бензен 69Д34 

11) специјален бензин за маслодајни рас-
тенија 44,813 

12) специјален бензин за гума ' 42,035 
Цените на другите специјални бензини 
се формираат во паритет со цената на 
специјалниот бензин за гума; 

13) медицински бензин 47,627 
14) авио-бензин 80/87 48,542 

Цените на другите авио-бензини се 
формираат во паритет со цената на 
авио-бензинот 80/37; 

15) white spirit 140/200 31,43i9 
16) петролкокс калциниран регулар 26,909 

Цените на другите видови петролкокс 
се формираат во паритет со цената на 
петролкокс калциниран регулар; 

17) петролеј за осветление . 33,014 
18) петролеј за мотори 33,027 
19) петролеј за сигнали ш 33,027 
20) парафин криста лен белен 64,110 

Цените на другите парафини се фор-
мираат во паритет со цената на пара-
фин кристален белен; 

21) базни масла (БУ-Ѕ0 I.V.) 42,433 
Цените на другите базни масла се фор-
мираат во паритет со цената на базните 
масла (БУ-90 I. V.), а според индексот 
на вискозитет; 

22) рафинати и дестилати — вретенски 
дестилати ВЕД 33,248 
Цените на другите рафинати и дести-
л а т се формираат во паритет со цената 
на вретенскиот дестилат ВЕД. 

Цените од став 1 одредби под 1 до 4 на оваа точ-
ка важат франко пумпна станица, а ако прометот 
не се врши преку пумпна станица цените важат 
франко склад на купувачот. 

Цените од став 1 одредби под 25 до 22 на оваа 
точка важат франко натоварено во вагон, автоцис-
терна или танкер во местото на производителот. 

3. Организациите pia здружен труд кои произ-
ведуваат деривати на нафта своите продажни цени 
па масло и маст, што според прописите постоеле на 
ден 15 април 1983 година, при задржување на пос-
тојните услови за продажба, можат да ги зголемат 
до 22.6%. 

Цените на производите од став 1 на оваа точка, 
формирани во согласност со одредбите на тој став, 
важат франко натоварено во кругот на рафинери-
јата. 

Цените на производите од став 1 на оваа точка, 
формирани во согласност со одредбите на тој став, 
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што ќе се испорачаат во ринфуза и автоцистерни, се 
пониски од цените на истите производи пакувани 
во бочви за 0,50 динари по еден килограм. 

4. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работи на прометот на деривати на нафта , 
на цените од точка 2 став 1 -одредби под 1 до 4 на 
оваа одлука можат да засметаат учество за пок-
ритие на трошоците за промет на мало, и тоа: 

1) 1,375 динари по литар моторен бензин; 
2) 1,250 динари по литар гасно масло — дизел-

-гориво, масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) и масло 
за горење лесно-специјално (ЛС). 

Организациите на здружен труд кои се занима-
ваат со работи на прометот на деривати на нафта , 
на цените од точка 2 став 1 одредби под 5 до 7 и 
одредби под 9 до 22 на оваа одлука можат да засме-
таат учество за покритие на трошоците за промет 
во вкупен износ, и тоа: 

Дин/kg 
1) масло 'за горење-мазут: 

- лесно (Л) 0,204 
- средно (СР) 0,240 
— тешко металуршко (ТМ-1) и средно 

металурилко 0,262 
- тешко (Т) 0.198 
— тешко металуршко (ТМ-2) 0,21 G 

2) примарен бензин 0,609 
3) млазно гориво (ГМ-1) 0,912 

Учеството за покритие на трошоците за 
промет на другите млазни горива се 
Формира во паритет со учеството за пок-
ритие на трошоците за промет на млаз-
ното гориво (ГМ-1); 

4). битумен 40/200 0,491 
Учеството за покритие на трошоците за 
промет на др,угите битумени се форми-
ра во папитет со у^еетеото за потгтзитпе 
на трошоците за промет на битуменот 
40/200: 

5) арома ти: 
- бензен 1.272 
- толуен 0;601 
— МП-ксилен 1.051 
— О-ксилен - 1,140 
— етил-бензен 1,620 

6) специјален бензин за маслодајни рас-
тенија 1.131 

7) специјален бензин за гума 1,062 
Учеството за покритие па трошоците за 
промет на другите специјални бензини 
се формира во паритет со учеството за 

. покритие на трошоците за промет на 
специјалниот бензин за гума; 

8) медицински бензин 1.400 
9) пвио-бензин 80/87 1,043 

Учеството за покритие на трошоците за 
промет на другите аЕио-бензиии се 
формира во паритет со учеството за по-
критие на трошените за промет на 
авио-бензинот од 80/87; 

10) white spirit 140/200 0.700 
11) петролкокс калциниран регулар 0,711 

Учеството за покритие на трошоците за 
промет на другите видови петролкокс 
се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците за промет на 
петро л кокс калциниран регулар; 

12) петролеј за осветление 0 850 
13) петролеј за мотори 8.850 
14) петролеј за сигнали i 0,850 
15) парафин кристален Селен 1,451 

Учес-твото ?а покритие на трошоците за 
- промет на другите парафини се ф о р -

мира Р.О паритет -со учеството за покри-
тие на трошоците за промет на п а р а ф и н 
кристален бел ен; 

Дин/kg 
16) базни масла (БУ-90 I.V.) ' 1,141 

Учеството за покритие на трошоците за 
промет на другите базни масла се ф о р -
мира во паритет со учеството за пок-
ритие на трошоците за промет на базни 
масла (ВУ-90 I.V.), а според индексот на 
вискозитетот; 

17) р а ф и н а т и и дестилати — вретенски i ^ 
дестилат ВЕД 0,711 
Учеството за покритие на трошоците за 
промет на другите р а ф и н а т и и дестила-
ти се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците за промет на 
вретенестиот дестилат ВЕД. 

Организациите на здружен труд кои се занима-
ваат со работи на прометот на течен гас, на цените 
од точка 2 став 1 одредба под 8 на оваа одлука мо-
ж а т да засметаат учество за покритие на трошо-
ците за промет на големо и мало и други трошоци, 
во вкупен износ, и тоа: 

за покритие на трошоците за полне-
ње на шишиња, контејнери и садови-
-резервоари што се вградени во мо-
торни возила 
за покритие на трошоците за промет 
на мало на шишиња, контејнери и 
садови-резервоари што се вградени 
во моторни возила 
за покритие на трошоците за скла-
дираше на течен гас 
за покритие на трошоците за промет 
на големо на шишиња, контејнери и 
резервоари од кои се врши полнење 
на садови-резерЕоари што се вграде-
ни во моторни возила, како и за 
покритие па трошоците за промет на 
големо ако испораката се врши во 
стабилни резервоари и преку цево-
води, освен ако испораката се врши 
за индустриски потрошувачи, пол-
нители и ф а р м и 
за покритие на трошоците за промет 
на големо ако испораката се врши во 
стабилни резервоари и преку цево-
води за индустриски потрошувачи, 
полнители и ф а р м и 

Дин/kg 

3,375 

2,062 

1,054 

1,125 

0,500 

Организациите на здружен труд кои се занима-
ваат со работи на прометот на деривати на нафта , 
на цените од точка 3 на оваа одлука можат да зас-
метаат учество за покритие на трошоците за про-
мет на големо и на мало во апсолутниот износ кој 
според прописите постоел на 31 јули 1982 година, 
зголемен за 25%. 

Учеството за покритие на трошоците за промет, 
утврдено според одредбите на ст. 2 до 4 од оваа точ-
ка. претставува вкупен износ од кој сите организа-
ции на здружен труд што се занимаваат со работи 
на прометот па деривати на нафта од ст. 2 до 4 на 
оваа точка ги покриваат своите трошоци во проме-
тот на тие производи. 

5. Ако организациите на здружен труд кои се' 
занимаваат со работи на прометот на течен гас го 
набавуваат течниот гас од домашно производство и 
од увоз, цената на течниот гас на големо, односно на 
мало. можат да ја формираат со примена на просе-
кот помеѓу набавната цена на течен гас од домаш-
но производство и набавната 'цена на течен гас од 
увоз. зема јќи ги предвид и количините Ѓпондерира-
1вето). и на така формира.ната цена можат да го 
засметаат учеството за покритие на трошоците за 
промет на мало и промет на големо и други трошоци, 
утврдено во точка 4 став 3 на оваа одлука. 
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6. Во цените од точка 2 став 1 одредби под 1 до 
5 и одредби под 7 и 14 на оваа одлука се в к л у ч а т ! 
износите за посебните намени го согласност со 
прописот, и тоа за: 

Дин/лит. 
1) моторни бензини од 86 до 88 октани 0,111 
2) гасно масло — дизел-гориЕо: 

- Д-1 0,123 
- Д-2 О Д 20 
- Д-3 0,123 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 0Д26 
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) ОД23 

Дин/к^ 
5) масло за горење-мазут ОД50 
6) млазно гориво ОД50 
7) течен гас 0.150 
8) авио-бензин 0,150 

7. На цените од точка 2 став 1 одредби под 1 до 
5 и одредби под 7, 8 и 14 на оваа одлука се додава 
износот за посебните намени, во согласност со са-
моуправната спогодба меѓу организациите на здру-
жен тлуд што се занимаваат со промет на деривати 
на нафта и организациите на здружен труд што се 
занимаваат со увоз на деривати на нафта, и тоа за : 

Дин/лит . 
1) моторен бензин од 86 и 98 октани 1,111 
2) гасно масло — дизел-ronwpn: 

- Д-1 0,123 
- Д-2 ' 0,126 
- Д-3 0Д28 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 0,126 
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) ОД26 

Дии/kcr 
5) масло за горење-мазут - ОД 50 
6) млазно гориво 0,150 
7) течен гас 0Д50 
8) авио-бензин. ' 0,150 

Средствата од став 1 на оваа точка организа-
циите на здружен труд кои се занимаваат со про-
мет на деривати на нафта ќе ги уплатуваат на 
посебна сметка од Со.јузната дирекција за резерви 
на индустриски производи к а ј Службата за општо -
ствено книговодство до 15 ЕО месецот за претход-
ниот месец. 

8. На цените формирани според точ. 2 и 4 на 
оваа одлука се додава износот за посебни намени, 
во согласност со прописите на надлежните органи 
на општествено-политичките заедници, и тоа за : 

Дин/Л PIT. 
1) моторен бензин од 86 и 98 октани 0,178 
2) гасно масло — дизел-гориво: 

- Д-1 0,203 
- Д-2 0,208 
- Д-3 0,211 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 0,207 
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 0,207 

Дин/kg 
5) течен гас - 0,300 

9. На цените на дериватите на нафта форми-
рани според точ. 2 до 4 на оваа одлука се додава 
основниот данок на промет на производите, со тоа 
што претходно цените од точка 2 се намалуваат за 
износите утврдени во точка 6 на оваа одлука. 

10. На цените на дериватите на нафта форми-
рани според точ. 2 и 4 на оваа одлука, согласно со 
самоуправната спогодба, се додаваат износите за : 

Д и н / л ит. 

1) моторен бензин од 86 охтани . 8,096 
2) моторен бензин од 98 октани 7,977 
3) гасно масло — дизел-гориво: 

- Д-1 15654 
- Д-2 1,710 
- Д-3 1,829 

4) масло за горење — лесно (ЕЛ) 0,891 
5) масло за горење лесно — специјално (ЛС) 0,975 

Средствата од став 1 на оваа точка организа-
циите на здружен труд кои се занимаваат со про-
мет па деривати на нафта ќе ги уплатуваат на по-
себна сметка к а ј Службата за општествено книго-
водство до 20 во месецот за изминатиот месец. 

Средствата од став 1 на оваа точка^ согласно 
со самоуправната спогодба на организациите на 
здружен труд кои се занимаваат со производство 
на деривати на нафта, организациите на здружен 
труд што се занимаваат со промет на деривати на 
нафта, организациите на здружен труд што се з а -
нимаваат со увоз на нафта односно деривати на 
нафта, организациите на здружен труд Југословен-
ски нафтовод и банките ко-и го следат увозот на 
нафта, ќе се користат: 
' — за покритие на трошоците на краткорочни 

странски кредити за увоз на нафта и деривати на 
нафта 'според Енергетскиот биланс на Југослави-
ја за 1981 година до покритието на трошоците што 
по тој основ настанале к а ј организациите на здру-
ж е н труд кои произведуваат деривати на нафта, 
организациите на здружен труд кои се занимаваат 
со увоз на нафта и деривати на нафта , односно 
банките; 

— за покритие на трошоците на краткорочни 
странски кредити за увоз на нафта и деривати на 
нафта во согласност со Енергетскиот биланс на Ј у -
гославија за 1982 и 1983 година; 

— за покритие на курсните разлики во 1982 и 
1983 година по странски кредити што ги користела 
организацијата на здружен труд за изградба на 
Југословенскиот нафтовод; 

— за покритие на разликата во цената, на до-
датните транспортни трошоци и на додатните ма-
пмпулативни трошоци настанати по основ на заем 
на деривати на нафта од стоковните резерви во 
1981, 1982 и 1983 година, до денот на враќањето; 

— за покритие на трошоците по основ на курс-
ните разлики настанати во врска со работите на 
увоз на нафта во 1932 и 1983 година, што се вршат 
како наплата на стоки и услуги извршени од ст-
рана на организации на здружен труд од Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. На-
лози за користење на тие средства издава Народ-
ната банка на Југославија, врз основа на претход-
но извршена пресметка; 

— за покритие на разликата меѓу цената на 
нафтата што е увезена во IV квартал на 1982 годи-
на и цената на нафтата остварена преку цените 
на дериватите на нафта утврдени со Одлуката за 
начинот на формирање на цените и за определу-
вање на највисокото ниво на цените за нафта 
и за деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 9/82) и со Одлуката за највисоките цени на де-
риватите на нафта и за начинот на формирање на 
цените на дериватите на нафта („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 66/82 и 77/82). 

— за покритие на загубите на супстанци к а ј 
енергетските4 рафинерии искажани во шестмесеч-
ната периодична пресметка за 1983 година, а која 
настана исклучително по основ на зголемените це-
пи на увозната нафта во однос на цените на н а ф -
тата утврдени со Одлуката за начинот на форми-
рање на цените и за определување на највисокото 
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ниво на цените за нафта и за деривати на нафта 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/82) и Одлуката 
за највисоките цени на дериватите на нафта и за 
начинот на формирање на цените на дериватите m 
нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/02 и 77/32) 
и со Одлуката за начинот на формирање на це:/лч^ 
и за определување на највисокото ниво на цените 
на нафтата и дериватите на нафта, на средствата 
за ладење на мотори и на маслото за хидраулични 
кочници („Службен лист на СФРЈ" , бр. 18/83). 

11. На цените на дериватите на нафта, форми-
рани според точ. 2 и 4 на оваа одлука, се додава 
надомест за патишта, во согласност со прописите 
на надлежните органи на општествено-политички-
те заедници, и тоа за: 

Дин/лит . 

',056 
',375 

2,987 
3,117 
3,300 

1) моторни бензини: 
- од 86 октани 
- од 98 октани 

2) гасни масла — дизел-горива: 
- Д-1 
- Д-2 
- д-з 

12. На цените на моторните бензини од 86 и 98 
октани и на гасните масла — дизел гориво Д-1, Д-2 
и Д-3, формирани според тон. 2 и 4 став 1 на оваа 
одлука," се додава надомест за патишта во соглас-
ност со соодветниот договор и со прописите на над-
лежните органи на републиките и на автономните 
покраини, и тоа за : 

Дин/Л PIT. 
1) моторни бензини: 

- од 86 октани 5,200 
- од 98 октани 5;421 

2) гасни масла — дизел-горива: 
- Д-1 2 ООО 
- д - 2 2 ООО 
- Д-3 2,000 

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно 
со договорот на републиките и автономните покра-
ини, ќе се користат за повлекување на странските 
кредити за развој на сообраќајот, енергетиката и 
основното земјоделско производство. 

13. На цените на моторните бензини од 86 и 98 
остани и на гасните масла — дизел-гориво Д-1, Д-2 
и Д-3, формирани според точ. 2 и 4 на оваа одлука, 
се додава надомест за развој на рудниците за Јаг-
лен во Југославија во износ од 1 динар по еден ли-
тар, на цените на маслото за горење екстра-лесно 
(ЕЛ) и на маслото за горење лесно-специјално (ЛС) 
формирани според точ. 2 и 4 на оваа одлука — се 
додава износ од 2 динари по литар, а на цените на 
маслото за горење — мазут формирани според точ. 
2 и 4 на оваа одлука — износ од 0,60 динари по 
еден килограм. 

Ако маслото за горење — мазут служи како 
технолошко гориво, на цените на маслото за горе-
ње — мазут формирани според точ. 2 и 4 на оваа 
одлука се додава надомест за развој на рудниците 
за јаглен во Југославија од 0,25 динари по еден 
килограм. 

Под масло за горење — мазут што служи како 
технолошко гориво, во смисла на став 2 од оваа 
точка, се подразбира масло за горење — мазут кое 
се троши за технолошки цели во следните процеси: 
производство на сурово железо во високи печки; 
производство на челик во Сименсмартиновите печ-
ки; производството на алуминиум во сите ф а з и 
(процес на разлагање на (хжситот со помош на на-

триумхидроксид. процес на с п а р у в а њ е заради до-
бивање на глиница, процес на производство на 
глиница во ф а з а на калцинација , односно печење 
на алуминиум-хидрат, процес во собирните печки 
за одржување на електролитниот алуминиум во теч-
на состојба на определена температура, процес во 
собирните печки за леачки легури на алуминиум); 
производството на бакреница во пламени печки; 
топењето на влошки во рафинаци ја во топилници-
те на ол-ово, цинк и антимон; производството на 
огноотпорни материјали во ротациони печки; син-
терувањето на керамички производи; топењето на 
суровини; (кварцен песок, долозушт, натриумфелд-
спад, калцинирана сода и др.) DO стакларски печки 
во производство на амбалажно и шупливо стакло; 
за потрошувачка во термоелектрани на мазут што 
се вклучени во еле,ктроенергетскиот систем, а поч-
нале со работа пред 31 декември 1982 година. 

К а к о доказ дека маслото за горење — мазут слу-
ж и капо технолошко гориво, во смисла на став 3 од 
оваа точка, се поднесува писмена из јава и писмена 
нарачка на купувачот. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка не се од-
несуваат на гасното масло — дизел-гориво Д-2 што 
земјоделските организации на здружен труд го на-
бавуваат за погон на своите трактори и земјодел-
ската механизација и на тракторите и земјоделска-
та механизац,ија на нивните кооперанти — ин-
дивидуални земјоделски про-изводители. 

Средствата од ст. 1 и 2 на оваа точка Г:е се ко-
ристат согласно со договорот и со прописите на ре-
публиките и автономните покраини за унапреду-
вање и развоЈ на рудниците за јаглен во Југосла-
вија. 

Ако големите потрошувачи набавуваат деривати 
на нафта директно од производителот, " произво-
дителот е должен износот на надоместот од ст. 1 и 
2 на оваа точка да го уплати на посебна сметка во 
републиката односно автономната покраина каде 
што се врши кра јната потрошувачка на деривати-
те на нафта . 

14. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
во движењето на цените заради чие отстранување 
е донесена, со тоа што на ј д опна до истекот на ро-
кот од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат 
причини за з адржување на огаа одлука во сила. 

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Одлуката за начинот 
на формирање на цените и за определување на н а ј -
високото ниво на цените на нафтата и дериватите на 
нафта, на средствата за ладење на мотори и на ма-
слото за хидраулични кочници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/83, 21/83 и 28/83). 

16. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. п. бр. 474 
13 септември 1983 година 
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