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632. 

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 ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА И 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

ВО ПРОМЕТОТ 

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 372.946 динари по тона. 

Цените на нафтата формирани по 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 деривати на нафта ги формираат цените на одделните 
деривати на нафта така што највисокото ниво на цените 
да изнесува, и тоа за: 

Дин/1 
1) моторен бензин: 

- МБ - 86 459.056 
- М Б - 9 8 548,964 
- Б М Б - 9 5 591,456 

2) гасно масло - дизел-гориво: 
- Д - 1 419,765 
- Д - 2 417,124 
- Д - 3 414,469 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 419,206 
4) масло за горење лесно специјално 

(ЛС) 403,772 

Дин/kg 
5) масло за горење: 

- лесно (Л) 386,353 
- средно (С) 348,287 
- средно нискосулфурно (СНС) 383,277 
- тешко (Т) 280,538 
- тешко нискосулфурно (ТНС) 334,154 

6) примарен бензин 436,674 
7) млазно гориво (ГМ-1) 524,164 

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 смеса - ПБС) 514,902 

Цените на другите течни горива се формираат во па-
ритет со цените на пропан и бутан; 

Дин/kg 

9) битумен за патишта (БИТ-200) 371,482 
Цените на другите битумени се формираат во пари-

тет со цените на битуменот (БИТ-200); 

Дин/kg 

10) авиобензин (АБ-80/87) 738,008 
Цените на другите авиобензини се формираат во па-

ритет со цената на авиобензинот (АБ-80/87); 

Дин/kg 

11) базно масло (I. V. 90) 698,482 
Цените на другите базни масла се формираат во па-

ритет со цената на базното масло (I. V. 90) според индек-
сот на вискозитетот; 

Дин/kg 
12) аромата: 

- бензен 873,560 
-толуен 714,870 
-О-ксилен 776,164 
- МП-ксилен 714,870 
- етилбензен 1.133,732 

13) специјален бензин за маслодајни 
култури 734,872 

14) специјален бензин за гума 689,326 
Цените на другите специјални бензини се формираат 

во паритет со цената на специјалниот бензин за гуми; 

Дин/kg 

15) медицински бензин 781,000 
16) white - шпирит 140/200 515,558 
17) петрол-кокс - калциниран регулар 441,227 
Цените на другите видови петрол-кокс се формираат 

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

Дин/kg 

18) петролеј за осветление 541,395 
19) петролеј за мотори 541,395 
20) петролеј за сигнали 541,395 
21) парафин - кристален беден 1.051,339 
Цените на другите парафини се формираат во пари-

тет со цената на парафинот - кристално беден; 

Дин/kg 

22) рафинати и дестилати - вретенски 
дестилат (ВЕД) 545,214 
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Цените на другите рафинати и дестилати се форми-
раат во паритет со цената на вретенскиот дестилат (ВЕД). 

Цените на другите деривати на нафта што се утврде-
ни со Одлуката за единствената класификација на дејнос-
тите („Службен лист на СФРГ, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 
77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 72/86) се зголемуваат за 
32%. 

Цените на производите од одредбите под 1 до 4 на 
став 1 од оваа точка важат франко пумпна станица, а ако 
прометот не се врши преку пумпна станица, цените важат 
франко складиште на купувачот. 

Цените на производите од одредбите под 5 до 22 на 
став 1 од оваа точка и цените формирани по 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 зголемуваат до 32%. 

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

3. Организациите на здружен груд што се занимаваат 
со работи на прометот на деривати на нафта можат врз 
цените од точка 2 на оваа одлука да го засметуваат учес-
твото за покритие на трошоците на прометот, и тоа нај-
многу за: 

1) моторен бензин: МБ-86 и МБ-98; 
гасно масло - дизел-гориво: Д-1, Д-2 
и Д-3; масло за горење екстра лесно 
(ЕЛ) и масло за горење лесно специ-
јално (ЛС) до 12,63% 

2) моторен бензин БМБ-95 до 20,78% 
3) масло за горење: лесно (Л), средно 

(С), средно нискосулфурно (СНС), 
тешко (Т) и тешко нискосулфурно 
(ТНС) до 4.20% 

4) млазно гориво (ГМ-1) до 13,14% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите млазни горива се формираат во паритет со учес-
твото за покритие на трошоците на прометот на млазното 
гориво (ГМ-1); 

5) примарен бензин (ако не се тран-
спортира со цевоводи) до 3,40% 

6) битумен за патишта (БИТ-200) до 5,26% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите битумени се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот на битуменот (БИТ-
-200); 

7) авиобензин (АБ-80/87) до 10,55% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите авиобензини се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на авиобензинот 
(АБ-80/87); 

8) базно масло (I. V. 90) до 6,32% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите базни масла се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на базните масла 
(I. V. 90) според индексот на вискозитетот; 

9) аромати: бензен, толуен, О-ксилен, 
МП-ксилен и етилбензен до 5,22% 

10) специјален бензин за маслодајни 
култури до 6,56% 

11) специјален бензин за гума до 6,56% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите специјални бензини се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на спе-
цијалниот бензин за гума; 

12) медицински бензин до 6,56% 
13) \ућИе-шпирит 140/200 до 5,56% 
14) петрол-кокс - калциниран регулар до 6,56% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите видови петрол-кокс се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на пет-
рол-коксот - калциниран регулар; 

15) петролеј за осветление, петролеј за 
мотори и петролеј за сигнали до 6,56% 

16) парафин - кристален беден до 6,56% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите парафини се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот на парафинот - крис-
тален беден; 

17) рафинати и дестилати - вретенски 
дестилат (ВЕД) до 5,56% 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите рафинати и дестилати се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на вре-
тенскиот дестилат (ВЕД); 

18) минерални мазива до 12,16% 
19) течен гас: 

а) за покритие на трошоците на 
прометот на течен гас на мало во 
шишиња, контејнери и садови -
резервоари што се вградени во 
моторни возила до 15,02% 

б) за покритие на трошоците на 
прометот на течен гас на големо 
во шишиња, контејнери и резер-
воари од кои се полнат садови -
резервоари што се вградени во 
моторни возила, како и за покри-
тие на трошоците на прометот на 
големо ако испораката се врши 
во стабилни резервоари и низ це-
воводи, освен ако испораката се 
врши на индустриски потрошува-
чи, на полнилници и фарми до 10,51% 

в) за покритие на трошоците на 
прометот на течен гас на големо 
ако испораката се врши на индус-
триски потрошувачи, на полнил-
ници и на фарми во стабилни ре-
зервоари и низ цевоводи до 6,31% 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на прометот на течен гас, масло за горење (Л, С, 
СНС, Т и ТНС) и млазно гориво (ГМ - 1), ако тие произво-
ди ги набавуваат од домашно производство и од увоз, 
можат цените на тие производи да ги формираат така што 
на просечната набавна цена ќе го додадат учеството за по-
критие на трошоците на прометот. Просечната набавна 
цена се формира врз основа на набавките цени и количини 
од домашно производство и од увоз, што се остварени во 
периодот од последната промена на просечната набавна 
цена до денот на утврдувањето на новата просечна набав-
на цена, вклучувајќи ги зависните трошоци и остварените 
позитивни или негативни разлики од периодот од послед-
ната промена на просечната набавна цена. 

Просечната набавна цена од став 2 на оваа точка се 
формира најмалку секои три месеци. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на течен гас можат врз просечната набавна цена 
на течниот гас да го засметаат, како зависен трошок, изно-
сот за покритие на полнењето со течен гас на шишиња, 
контејнери и садови - резервоари, што се вградени во мо-
торни возила - до 15,02% од таа цена. 

4. Ако во прометот на производите од точка 2 на оваа 
одлука учествува голем потрошувач кој самостојно ја ор-
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ганизира дистрибуцијата и прометот на мало (Југословен-
ската народна армија), се применува 25% од утврдената 
стапка за покритие на трошоците на прометот на големо 
и на мало. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање 
на цените на дериватите на нафта во прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 46/88). 

6. Оваа одлука ќе се применува од 5 август 1988 годи-
на. 

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

Е. п. бр. 275 
4 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Средствата од надоместот од став 1 на оваа точка ќе 
се користат за одржување на патиштата и за отплата на 
странските кредити користени за изградба и одржување 
на патиштата # 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на надомес-
тот за патишта кој се додава кон цената на дериватите на 
нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/88). 

3. Оваа одлука ќе се применува од 5 август 1988 годи-
на. 

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

Е. п. бр. 277 
4 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

633. 

Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78, 58/79, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПАТИШТА 
КОЈ СЕ ДОДАВА КОН ЦЕНАТА НА ДЕРИВАТИТЕ НА 

НАФТА 

1. Кон цената на дериватите на нафта формирана во 
согласност со Одлуката за определување на највисокото 
ниво на цените на нафтата и дериватите на нафта и за 
формирање на цените на тие производи во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 47/88) се додава надоместот 
за патишта во износ, и тоа за: 

1) моторен бензин: 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- Б М Б - 9 5 

Дин/1 

72,400 
80,001 
80,801 

2) гасно масло - дизел-гориво: 
- Д - 1 67,602 

- Д - 2 64,100 
- Д - 3 67,202 

Износот на надоместот од став 1 на оваа точка орга-
низациите на здружен труд што се занимаваат со промет 
на деривати Да нафта и што вршат непосредна продажба 
на деривати на нафта, односно даночните обврзници на 
основниот данок на промет на деривати на нафта го пре-
сметуваат и уплатуваат на посебна сметка на самоуправ-
ната интересна заедница за патишта на републиката, од-
носно на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа 
нивното седиште - во роковите, на начинот и по постапка-
та што се пропишани за пресметка и уплата на основниот 
данок на промет согласно со Законот за оданочување на 
производите и услугите во прометот. 

Ако големите потрошувачи набавуваат деривати на 
нафта директно од производителот, производителот е 
должен износот на надоместот од точка 1 да го уплати на 
посебна сметка во републиката односно автономната по-
краина во која се врши крајната потрошувачка на дерива-
тите на нафта. 

634. 

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 доработка 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 ЗЕМНИОТ ГАС 

1. Организациите на здружен труд што произведува-
ат земен гас можат цената на земниот гас да ја формираа I 
така што највисоката цена да изнесува 239,750 динари по 
Ѕш3 гас со топлотна вредност од 33.388,35 кЈ при темпера-
тура од 288,15 К и притисок од 1,01325 ћага. 

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 наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 276 
4 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

632. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на нафтата и дериватите на нафта и 
за формирање на цените на тие производи во 
прометот 1305 

633. Одлука за утврдување на надоместот за па-
тишта кој се додава кон цената на дериватите 
на нафта 1307 

634. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на земниот гас 130<7 
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