
НА СОЦИЈАЛ И( 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-605-21943 

четврток, 11 јуни 1987 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 39 ГОД. XLIII 

ЗИЈА 
Цена на овој број е 160 динари. - Аконтација на 
претплатата за 1987 година изнесува 6.000 дина-
ри. - Рок за рекламации 15 дена. - Редакција 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155; Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

522. 
Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 
11/86 и 21/87), врз основа на усогласените ставови со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИ-
НУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

Член 1 
На прометот на производите од точ. 1 и 2 на тар. број 

2 од Тарифата на основниот данок на промет, основен да-
нок на промет на производи се плаќа, и тоа за: 

1) моторен бензин и авио-бензин: Дин/1 

- МБ-86 74,947 
- МБ-98 ' 75,776 

2) дизел-гориво: 
- Д - 1 54,365 
- Д-2 54,603 
- Д - 3 54,537 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи член 1 од Уредбата за зголемување, нама-
лување односно укинување на основниот данок на промет 
на нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/86). 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 182 
И јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

523. 
Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на 

призводи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 
5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86 и 
21/87), врз основа на усогласените ставови со надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИ-
НУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
На прометот на производите од тар. број 4 на Тари-

фата на основниот данок на промет (во натамошниот тек-
ст: Тарифата) основен данок на промет на производи се 
плаќа, и тоа за: 

1) природни вина, медицински вина, медовина 
и јаболковица 7% 

2) освежителни газирани безалкохолни пијач-
ки, ароматизирани сирупи и пијачки што 
содржат алкохол но не повеќе од 2% 25% 

3) минерални и газирани води 25% 
4) природни ракии и вињаци 50% 
5) пива 60% 
6) други алкохолни пијачки 90% 

Член 2 
На прометот на алкохоли (етаноли) од тар. број 5 на 

Тарифата, основен данок на промет на производи се пла-
ќа, и тоа за: 

1) производство на алкохолни пијачки Г 
за потрошувачка во болници и во 
други здравствени организации на 
здружен труд и во научни установи и 
лаборатории, за конзервирање на 
препарати и за пулпирање 5 динари 

2) производство на парфимериски и коз-
метички производи 13 динари 

3) крајна потрошувачка и за употреба 
или продажба во аптеки 130 динари 

4) денатуриран алкохол за гориво 4 динари 

Член 3 
На прометот на производи од тар. број 6 на Тарифа-

та, основен данок на промет на производи, се плаќа, и тоа 
за: 

1) патнички автомобили со работна зафатнина 
на моторот до 0,95 литри 12% 

2) патнички автомобили со работна зафатнина 
на моторот преку 0,95 литри до 1,6 литри 20% 

3) патнички автомобили со работна зафатнина 
на моторот преку 1,6 литри до 2,0 литри 62% 

4) патнички автомобили со работна зафатнина 
на моторот преку 2,0 литри 95% 

, Член 4 
На прометот на производи изработени од небрусено 

или брусено кристално (оловно) стакло од тар. број 10 на 
Тарифата, основниот данок на промет се плаќа по стапка 
од 50%. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи член 2 од Уредбата за зголемување, нама-
лување односно укинување на стапките на основниот да-



Страна 982 - Број 39 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 11 јуни 1987 

ноќ на промет на определени производи („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 69/86). 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 181 
11 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

524. 
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за оданочува-

ње на производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 7/77, 61/78, 26/79, 
5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86 и 
21/87), врз основа на усогласените ставови со надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НА-
МАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИ-
ТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРЕ-

РАБОТКИ ОД ТУТУН 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување односно 

укинување на стапките на основниот данок на промет на 
преработки од тутун („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/87) 
во член 1 точ. 2 и 3 се менуваат и гласат: j 

„2) на сите видови екстра цигари - пакување од 20 
парчиња, на чие производство не се применуваат прописи-
те за југословенските стандарди, основниот данок на про-
мет на производи се плаќа, и тоа за цигари: 

- чија цена е до 228 динари 44,51% 
- чија цена е над 228 динари до 240 динари... 46,85% 
- чиЈа цена е над 240 динари до 288 динари... 53,06% 
- чија цена е над 288 62,20% 

3) на сите видови цигари - пакување од 20 парчиња, 
на чие производство се применуваат прописите за југосло-
венските стандарди, основниот данок на промет на произ-
води се плаќа, и тоа за цигари што спаѓаат во: 

- I квалитетна група 39,58% 
- II квалитетна група 32,47% 
- III квалитетна група 25,51% 
- IV квалитетна група 9,10% 

Член 2 
Оваа уредба Влегува во сила наредниот д^н од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, 

Е. п. бр. 183 
11 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

525. 
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 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ИЗНОСИТЕ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И НАДОМЕСТОТ 
ПРИ УТВРДУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА НАФТЕНИ ДЕ-

РИВАТИ 

1. Во Одлуката за определување на износите за посеб-
ни намени и надоместот при утврдувањето на цените за 
нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/86, 
69/86, 19/87 и 34/87) точка 4 се менува и гласи: 

„На цените за нафтени деривати формирани во сог-
ласност со Одлуката се додава надомест за одржување на 
патишта, во согласност со прописите на надлежните орга-
ни на општествено-политичките заедници, и тоа за: 

1) моторен бензин Дин/1 
- МБ-86 17,785 
- МБ-98 17,550 
- БМБ-95 17,550. 

17,696 
17,864 

18,102" 

2. Во точка 6 став I одредбите под 1 и 2 се менуваат и 
гласат: 

2) гасно масло - дизел-гориво: 
-Д-1 
- Д - 2 
- Д - 3 

„1) за моторен бензин 
- МБ-86 
- МБ-98 
- БМБ-95 

2) за гасно масло - дизелтгориво: 
-Д-1 
- Д - 2 
- Д - 3 

Дин/1 
23,473 
23,721 
24,033 

18,335 
18,321 

18,306". 

Во став 2 зборовите: „од износите утврдени за мотор-
ни бензини по литар, и тоа од МБ-86 - 8,473 динари, МБ-
-98 - 8,721 динари, БМБ-95 - 9,033 динари и од гасните 
масла - дизел-горива, и тоа: Д-1 - 8,335 динари, Д-2 -
8,321 динар и Д-3 - 8,306 динари“ се заменуваат со зборо-
вите: „од износите утврдени за моторни бензини по литар, 
и тоа од МБ-86 - 13,473 динари, МБ-98 - 13,721 динар, 
БМБ-95 - 14,033 динари и од гасните масла - дизел-гори-
ва, и тоа: Д-1 - 13,335 динари, Д-2 - 13,321 динар и Д-3 -
13,306 динари“. 

3. Во точка 7 став 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и 
гласат: 

„ 1) за моторен бензин: Дин/1 
-МБ-86 23,150 
- МБ-98 22,000 
- БМБ-95 ^ 22,000 

2) за гасно масло - дизел-горивог 
-Д-1 
- Д - 2 
- Д - 3 

17,300 
17,200 

17,200" 
4. Во точка 8 став 1 одредбите Иод.1 и 2 се менуваат и 

гласат: 
„1) за моторен бензин: Дин/1 

- МБ-86 102,581 
-МБ-98 109,728 
- БМБ-95 106,292 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

2) за гасно масло - дизел-гориво: 
-Д-1 
- Д-2 
- Д - 3 

102,395 
93,560 

84,812". 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 184 
11 јуни 1987 година ' 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

526. 
Врз основа на член 7 од Законот за новинско-издавач-

ката установа Службен лист на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТПЛАТАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА 
СФРЈ“ И ПРЕТПЛАТАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН 
ЛИСТ НА СФРЈ“ - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 

1987 ГОДИНА 

1. Претплатната цена на „Службен лист на СФ?Ј" за 
1987 година изнесува 9.600 динари, а за „Службен лист на 
СФРЈ“ - Меѓународни договори - 14.400 динари. 

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

Е. п. бр. 180 
29 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

522. Уредба за зголемување, намалување односно 
укинување на стапките на основниот данок на 
промет на нафтени деривати 981 

523. Уредба за зголемување^ намалување односно 
укинување на стапките на основниот данок на 
промет на определеа производи 981 

524. Уредба за измена на Уредбата за зголемување, 
намалување односно укинување на стапките на 
основниот данок на промет на преработки од 
тутун : - 982 

525. Одлука за измени на Одлуката за определува-
ње на износите за посебни намени и надомес-
тот при утврдувањето на цените за нафтени де-
ривати 982 

526. Одлука за претплатната цена на „Службен 
лист на СФРЈ“ и претплатната цена на 
„Службен лист на СФРЈ“ - Меѓународни дого-
вори за 1987 година 983 



И З В Е С Т У В А Њ Е 
Ги Молиме ценетите претплатници при уплатата на претплатата за „Службен лист на СФРЈ“, при реклама-
ции, дополнителни порачки и сл. задолжително да го наведат претплатниот број кој се наоѓа со вашата адреса 
на налепницата во горниот лев агол. 
Ова ни е потребно со цел побрзо и поефикасно да одговориме на вашите барања. 

Редакција на „Службен лист на СФРЈ“ 

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 ВЕЉ^О ТАДИЌ.- Уредник КРСТЕ 

ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35.- Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


