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„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ«* изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата — 
Жиро сметка к а ј Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

Цена на овој број е 5 динари. — 
Претплатата за 1982 година изнесува 
1.140 динари. Рок за рекламации 15 
дена. — Редакција: Улица Јована Ри-
стика број 1. Пошт. фах 226. — Теле-
фони: Централа 650-135; Уредништво 
651-855; Служба за претплата 651-732: 

Телекс 11756 

717. 

Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот 
за мерките за ограничување на пазарот и на слобод-
ниот промет на стоки и услуги од интерес за целата 
земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), врз ос-
нова на усогласените ставови со надлежните репуб-
лички и покраински органи, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУ-
ВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА МОТОРЕН БЕНЗИН И 

ДИЗЕЛ-ГОРИВО 
Член 1 

Во Уредбата за ограничување на прометот на 
моторен бензин и дизел-гориво („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/82) во член 9 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
члзч боновите за трактори, комбајни, земјоделски 
машини, како и за товарните возила од член 2 стан 
2 точка 2 на оваа уредба издадени за декември мо-
жат да се користат и БО ноември ако е тоа потребно 
за вршење на есенските земјоделски работи што се 
докажува со потврда од надлежниот општински ор-
ган." 

*1ле<н 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 460. 
28 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Мијат Шумовиќ, е. р. 

718. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочува-
ње на производи и услуги во прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бо. 33/72, 55/72, 23/73, 36/75, 58/75, 
7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81 и 23/82) врз осно-
ва на усогласените ставови со надлежните репуб-
лички и покраински органи,. Сојузниот извршен со-
вет до^рсува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, 
НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Член 1 

Во Уредбата за зголемување, намалување, одно-
сно укинување на стапките на основниот данок на 
промет на определени производи („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 
42/78, 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 39/79, 
57/79, 7/80, 27/80, 38/80, 38/80, 3/81, 26/81, 55/81,67/81, 
9/82, 27/82 и 47/82) во член 1 став 1 во точка 1 стап-
ката: „60,78%" се заменува со стапката: „55,30%", а 
стапката: „56,64%" — со стапката: „51,54%". 

Во точка 2 стапката: „48,73%" се заменува со 
стапката: „44,09%", стапката: „50,99%" — со стапка-
та: „46,15%", а стапката: „51,37%" — со стапката: 
„46,49%". 

Во точка 3 стапката: „7,83%" се заменува со 
стапката: „7,09%". 

Во точка 4 стапката: „7,98%" се заменува со 
стапката: „7,21%". 

Во точка 5 стапката: „1,87%" се заменува со 
стапката: „1,62%", стапката: „3,07%" — со стапката: 
„2,68%", стапката: „6,00%" — со стапката: „5,21%*', 
стапката: „1,89%" — со стапката: „1,64%", а стапка-
та: „4,60%" — со стапката: „4,00%". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист Љ СФРЈ"^ 

Е. п. бр. 449 
2 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

719. , 

Врз основа на член 61 од Законот за основите 
на системот на цените и за општествената контрола 
на цените („Службен лист на СФРЈ",, бр. 1 /80 и 
38/80), врз основа на согласноста на надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ДЕРИВАТИТЕ НА 
НАФТА И ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА 

ЦЕ1ШТЕ НА ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА 

1. По исклучок од одредбите на точ. 1 и 2 од 
Одлуката за определување на највисокото ниво на 
цените за сите производи и услуги („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 47/82, 54/82 и 65/82), организациите 
на здружен труд што произведуваат деривати на 
нафта, своите продажни цени за одделни деривати 
на нафта можат да ги формираат така што најви-
соките продажни цени да изнесуваат, и тоа за* 
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1) моторен бензин: 
— од 86 охтани 
— од 98 октани 

> 2) гасно масло — дизел-гориво: 
— Д - 1 
— Д-2 
— Д-з 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 
4) масло за горење лесно-специјално 

(ЛС) 

5) масло за горење-мазут: 
— лесно (Л) 
— средно (СР) 
— тешко металуршко (TM-IJ И сре-

дио металуршко 
-— тешко (Т) 
— тешко металуршко (ТМ-2) 

6) примарен бензин 
7) млазно гориво (ГМ-1) 

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

8) течен гас (пропан, бутан и пропан-
-бутан смеша). 
Цените на другите течни гасови се 
формираат во паритет со цената на 
пропанот и бутанот; 

8) битумен 40/200 
Цените на другите биту мени се фор-
мираат во паритет со цената на би-
туменот 40/200; 

10) аромати: 
— бензен 
— толуен 

•— МП-ксилон 
— О-ксилен 
— етил-бензен 

11) специјален бензин за маслодајни 
култури 

12) специјален бензин за гума 
Цените за другите специјални бен-
зини се формираат во паритет со 
цената на специјалните бензини за 
гума; 

13) медицински бензин 
14) авио-бензии 80/87 

Цените на другите авио-бензини се 
формираат во паритет со цената на 
авио-бензинот од 80/87; 

15) white spirit 140/200 
16) петролкокс калциниран регулар 

Цените на другите видови петрол-
кокс се формираат во паритет со 
цената на петро лкоксот калциниран 
регулар: 

17) петролеј За осветление 
18) петролеј за мотори 
19) петролеј за сигнали 
20) парафин кристален белон 

Цените на другите парафини се фор-
мираат во паритет со цената на па-
рафинот кристален белон; 

21) базни масла (БМ-90 I.V.) 
Цените на другите базни масла се 
формираат во паритет со цената на 
базните масла (БМ-90 I.V.), а според 

индексот на вискозитет; 
22) рафинати и дестилати-вретенски 

дестилат БЕД 
Цените« на другите рафинати и де-
стилата се формираат во паритет со 
цената на вретенскиот дестилат БЕД. 

Дин/лит. 

16,879 
19,068 

16,699 
16,247 
16,037 
16,249 

. 16,009 
Дин/kg 

11,291 
10,183 

11,228 
8,343 
9,151 

19,172 
18,488 

17,132 

13,263 

32,164 
26,277 
26 277 
28.528 
41,672 

27,012 
95,333 

28,703 
29,320 

17,042 
16,220 

13,053 
18,060 
18,060 
38,644 

26,890 

21,069 

2. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат деривати на нафта своите продажни цени 
за моторните масла, специјалните масла за моторни 
возила, индустриските масла, средствата за меха-
ничка и техничка обработка на металите, мастите, 
антикорозионите средства и за другите масла, што 
постоеја на дан 31 јули 1982 година, можат да ги 
зголемат до 7,2°/о. 

Цените од став 1 на оваа точка важат франко 
натоварено во кругот на рафинерија. 

Во цените од став 1 на оваа точка не е вклуче-
но учеството за покритие на трошоците за промет. 

Цените на производите од став 1.на оваа точка, 
што се испорачуваат во ринфуза во автоцистерни 
се пониски од цените на истите производи пакува-
ни во буриња за 0,50 дин/kg. 

За производите во лимени буриња од 180 kg, 
амбалажата е повратна на трошок на продавачот. 

Повратените буриња ќе му се фактурираат на 
купувачот во полн износ по цената за ново буре. 

Трошоците што настануваат во врска со соби-
рањето и враќањето на амбалажата %е се регули-
раат меѓу производителските организации и про-
метните организации. 

3. Цените од точка 1 став 1 одредби под 1 до 
4 на оваа одлука важат франко пумпна станица. 

Организациите на здружен труд што се занима-
ваат со работи на прометот на деривати на нафта, 
при формирањето на цените во прометот на мало, 
на цената од точка 1 став 1 одредби под 1 до 4 на 
оваа одлука, можат да додадат, и тоа: 

1) 1,10 динари по литар • моторен бензин; 
2) 1,00 динари по литар гасно масло — дизел-

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

4. Цените од точка 1 став 1 одредба под 5 до 
22 на оваа одлука важат франко натоварено во 
вагон, автоцистерна или танкер во местото на про-
изводителот. 

Организациите на здружен труд што се внима-
ваат со работи на промет на деривати на нафта 
при формирањето на цените во прометот можат на 
цените од точка 1 став 1 одредби под 5 до 7 и од-
редби под 9 до 22 и од точка 2 на оваа одлука да 
додадат износ за покритие на трошоците за проме-
тот во апсолутен износ кој според прописите посто-
ел на 31 Јули 1932 година. 

Организациите на здружен труд што се зани* 
маваат со работи на прометот на деривати на на-
фта на цените од точка 1 став 1 одредба под 8 на 
оваа одлука можат да додадат износ: 

— за покритие на трошоците за полне-
ње на ншшиња, контејнери и садови-
-резервоари што се вградени во мо-
торни возила 

— за покритие на трошоците за полне-
ње камп-шишиња до 5 kg што се 
утврдени во согласност со прописите 
на- надлежните органи на општестве-
но-политичхите заедници 

— за покритие на 'трошоците за проме-
тот на мало на шишиња, контејнери 
и садови-резервоари што се вградени 
во моторни возила 

— за покритие на трошоците за склади-
рање на течен гас 

— за покритие на трошоците за проме-
• тот на големо на шишиња, контејне-

ри и резервоари од кои,се врши пол-
нење на садови — резервоари што се 
вградени во моторни возила, како и 

Дин/kg 

2,70 

1,65 

0,843 
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за покритие на трошоците за промет 
на големо кога испорака се врши во 
стабилни резервоари и преку цевко-
води, освен ако се врши испорака на 
индустриски потрошувачи, полнители 
и фарми 
за покритие на трошоците за проме-
тот на големо кога се врши испорака 
во стабилни резервоари и преку цев-
ководи на индустриски потрошувачи, 
полнители. и фарми 

Дин/kg 

0,90 

0,40 

1) моторни бензини 
2) гасно масло — дизел-гориво: 

— Д-1 
— Д-2 
— Д-3 
масло за гореше екстра-лесно (ЕЛ) 

4) масло за горење лесно — специјално 
(ЛС) 

3) 

5) масло за горење-мазут 
6) млазно гориво 
7) течен гас 
8) авио-бензин 

0,123 
0,126 

. 0,123 
0,126 

0,126 

Дин/kg 
0,150 
0,150 
0,150 
0,150 

6. На цените од точка 1 став 1 одредби под 1 
до 5 и одредби под 7, 8 и 14 на оваа одлука се додава 
износ за посебни намени, во согласност со самоуп-
равната спогодба на организациите на здружен 
труд што се занимаваат со промет на деривати на 
нафта и на организациите на здружен труд што се 
занимаваат со увоз на деривати на нафта, и тоа за: 

Дин /лит. 
' ОДИ 

0,123 
0,126. 
0,128 
0,126 

0,126 

Дин/kg 
0,150 
0,150 
0,150 
0,150 

1) моторни бензини од 86 и 98 октани 
2) гасно масло — дизел-гориво: 

— Д-1 
— Д-2 
— Д-3 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 
4) масло за горење лесно-специјално 

(ЛС) 

5) масло за горење 
6) млазно гориво 
7) течен гас 
8) авио-бензин 

мазут 

Средствата од став 1 на оваа точка организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со про-
мет на деривати на нафта ќе ги уплатуваат на по-
себна сметка на Сојузната дирекција за резерви на 
индустриски производи кај Службата на општес-
твеното книговодство на Југославија до 15-ти во ме-
сецот за претходниот месец. 

7. На цените формирани според точ. 1 до 3 на 
оваа одлука се додава износ за посебни намени, во 
согласност со прописите на надлежните органи на 
општетвено-политичките заедници, и тоа за: 

1) моторен бензин од 86 и 98 акташи 
2) гасно масло — дизел-гориво: 

— Д-1 
— Д-2 
— Д-3 

3) масло за горење 
4) масло за 

(ЛС) 
5) течен гас 

екстра-лесно (ЕЛ) 
горење л есно-специј ално 

Дин /лит. 
0,178 

0,203 
0,208 
0,211 
0,207 

0,207 
0,300 

Учеството за покритие на трошоците за проме-
тот утврдено според одредбите на ст. 2 и 3 од оваа 
точка го претставува вкупниот износ од кој овие 
организации на здружен труд што се занимаваат со 
работи на промет на деривати на, нафта од ст. 2 и 
3 на оваа точка ги покриваат своите трошоци во 
прометот на тие производи. 

5. Во цените од точка 1 став 1 одредби под 1 
до 5 и одредби под 7, 8 и 14 на оваа одлука се вклу-
чени износите за посебни намени во согласност со 
прописот, и тоа за: 

Дин/лит. 
0,111 

8. На цените на дериватите на нафта формира-
ни според точ. 1 до 7 на оваа одлука се додава ос-
новен данок на промет на производи. 

9. На цените на дериватите на нафта формира-
ни според точ. 1 до 3 на оваа одлука се додава, со-
гласно со самоуправната спогодба на организациите 
на здружен труд што се занимаваат со производ-* 
ство па 'деривати на нафта, организации на здру-
жен труд што се занимаваат со промет на дери-
вати на нафта и организациите на здружен труд 
што се занимаваат со увоз на нафта, односно на 
деривати на нафта, износ за покритие на трошоци-
те за краткорочните странски кредити, и тоа за: -

1) моторен бензин од 86 октани 
2) моторен бензин од 93 октани 
3) гасно масло — дизел-гориво: 

— Д - 1 
— Д-2 
— Д-з 

4) масло за горење екстра-лесно 
5) масло за 

(ЛС) 

(ЕЛ) 
горење лесно-специј ално 

Дин/Лит. 
4,07Ф 
3,62'4 

1,841 
1,689 
1,746 
0,872 

0,907 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите 
на здружен труд за промет на деривати на нафта 
ќе ги уплатат на посебна сметка кај Службата ра 
општественото книговодство на Југославија до 15-ти 
во месецот за претходниот месец. 

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со 
самоуправната спогодба, ќе се користат за покри-
тие на трошоците за краткорочните странски кре-
дити за увоз на нафта во 1981 година, на разграни-
чениот дел во 1982 година до износ од 4,1 милијарда 
динари и за покритие на трошоците за краткороч-
ните странски кредити за увоз на нафта и на де-
ривати на нафта, во согласност со Енергетскиот 
биланс на Југославија за 1982 година, до износ од 
3,3 милијарди динари. 

10. На цените на дериватите на нафта форми*-
рани според точ. 1 до 3 на оваа одлука се додава 
надомест за патиштата, во согласност со прописите 
на надлежните органи на општетвено-политичките 
заедници, и тоа за: 

1) моторни бензини: 
— од 86 октагчи 
— од 98 октани 

2) гасни масла — дизел-горива: 
— Д-1 
— Д-2 
— Д-3 

Дин/лит. 

3,056 
2,875 

2 987 
3,117 
3,300 

И. На цените на моторни бензини од 86 и 98 ок-
тани на гасни масла — дпзел-горива Д-1, Д-2 и Д е -
формирани според точ. 1 до 3 на оваа одлука, се 
додава надомест за патиштата во износ од два ди-
нари по 1 литар, во согласност со договорот и про-
писите на надлежните органи на републиките^ и ав-
тономните покраини. 

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со 
договорот, ќе се користат за повлекување на стран-
ски кредити за развој на сообраќајот, енергетиката 
и на основното земјоделско производство. 
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12. На цените на моторни бензини од 86 и 98 ок-
тани и на гасни масла — дизел-горива Д-1, Д-2 и Д-3, 
формирани според тон. 1 до 3 на оваа одлука, се до-
дава надомест за развој на рудниците на јаглен во 
Југославија во износ од 0,50 динари по еден литар, 
а на цените на масло за горење екстра-лесно. (ЕЛ), 
масло за горење лесно-специјално (ЛС) формирани 
според тон. 1 до 3 на оваа одлука износ од 1 динар 
по литар, во согласност со договорот и прописите на 
републиките и автономните покраини. 

Одредбите на став 1 од оваа тонка не се однесу-
ваат на гасно масло — дизел-гориво Д-2 што го на-
бавуваат земјоделските организации на здружен 
труд за погон на своите трактори и земјоделската 
механизација и на тракторите и земјоделската ме-
ханизација на своите кооперанти — индивидуални 
земјоделски производители. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се корис-
тат согласно со договорот на републиките и авто-
номните покраини за унапредување и развој на ру-
дниците на јаглен. 

13. Оваа одлука останува во сила додека не 
се отстранат растро ју вашата во односите на пазарот 
и во движењето на цените заради чие отстранува-
ње е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на 
рокот од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат 
причини за нејзино задржување во сила. 

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 465 
2 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

720. 

Врз основа на член 61 од Законот за основите на 
системот на цените4 и за општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), 
врз основа на согласноста на надлежните републи-
чки и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 

НА ЦЕНИТЕ НА КОКСОТ 

1. По исклучок од одредбите на точка Д од Од-
луката за определување на највисокото ниво на це-
ните за сите производи и услуги („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/82, 54/82 и 65/32), организациите на 
здружен труд што произведуваат кокс, можат сво-
ите продажни цени на коксот да ги формираат така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/тони 
1) металуршки кокс — крупен 7.551,17 
2) металуршки кокс — ситен 6.434,56 
3) леарски кокс А 9.636,00 
4) леарски кокс Б 9.335,70 
Цените на доплатата за дробење остануваат на 

нивото што постоеше на ден 31 јули 1982 година. 
Цените од став 1 на оваа точка важат франко 

натоварено во превозното средство во складиштето 
на производителот. 

2. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројувањата во односите на пазарот и 
бо движењата на цените заради чие отстранување е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини 
за нејзино задржување во сила. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 466 
2 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планннц, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Социјалистичка Народна Либиска 
Арапска Џамахирија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Abu Musa Freiwa, секретар (министер) на еко-
номија на Социјалистичка Народна Либиска Арап-
ска Џамахирија. 

Бр. 58 
23 јуни 1932 година. 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р 

С О Д Р Ж И Н А . 
Страна 

717. Уредба за дополнение на Уредбата за 
ограничување на прометот на моторен 
бензин и дизел-гориво — — — — — 1561 

718. Уредба за измена на Уредбата за зогле-
мување, намалување, односно укрцавање 
на стапките на основниот данок на промет 
на определени производи —' — — — 1561 

719. Одлука за највисоките цени на деривати-
те на нафта и за начинот на формирање 
на цените на дериватите на нафта — — 1561 

720. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените на кексот — — — — 1564 

Одликувања — — — — — — — — — 1564 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пешт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредни* 

' Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издава чко-графички завод, Белград, булевар војводе 
Мишима бр* 17. 


