
С Л У Ж 
Четврток, 22 јануари 1981 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 3 ГОД. XXXVII 

Цена на овој број е 3 динари. Акон-
тацијата на претплатата за 1981 год. 
изнесува 800 динари. Рок за рекла-
мации 15 дена — Редакција: Улица 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. 
— Телефони: централа 650-155; Уред-
ниците 651-885; Служба за претплата 

651-732; Телекс 11756 

20. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
и ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУ-
ВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРО-

МЕТОТ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за оданочување на производи и услуги 
во прометот, што го усвои Собранието1 на СФРЈ на 
седницата на Соборот на републиките и покраршите 
од 21 јануари 1981 година. 

П бр. 59 
21 јануари 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ; 
Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

ВО ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Во -Законот за оданочување на производи и ус-

луги 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 и.63/80), во Тарифата на основниот данок на 
промет се вршат следните измени и дополненија: 

1) во тар. број 1 стапката ,.14%" се заменува со 
стапка: „17,40%". 

2) во тар. број 2 став 1 точка- 2 стапката: 
53,66%" се заменува со стапка: „59,39%", стапката: 

„55,39%" - со стапка: „62.23%", а стапката:4,,55,09%" 
— со' стапка: „62,22%". 

Во став 2 точка 2 по зборот: ,,железничкиот" се 
додаваат запирка и зборовите: „поморскиот, речни-
от и езерскиот", а по зборовите: ,.шински возила" 
се додаваат зборовите: „и пловни објекти". 

Во точка 8 стапката: „7,73%" се заменува со 
стапка: „15,65%". 

Точка 9 се менува и гласи: 
„9) масло за горење, и тоа: 

- лесно (Л) 15,78% 
- средно (СР) 16,80% 
- тешко (Т) 19,20% 
- тешко металуршко (ТМ 1) 15,83% 
- тешко металуршко (ТМ 2) 18;07%" 

3) Во тар. број 5 точка 1 стапката: „3 динари" се 
заменува со стапка: „4 динари". 

Во точка 2 стапката: „7 динари" се захменува 
со стапка: „9 динари". 

Во точка 3 стапката: „50 динари" се заменува 
со стапка: „62 динари". 

Во точка 4 стапката: „1 динар" се заменува со 
стапка: ,.2 динари". 

4) во тар. број 7 точка 1 стапката: „100%" се за-
- менува со стапка: „125%". 

Во точка 2, алинеја прва, стапката: „0,25 дина-
ри" се заменува со стапка: „0,32 динари", а во али-
неја втора стапката: „500%" — со стапка: „623%". 

5) во тар. број 8 став 1 стапката: „60%" 'се за-
менува со стапка: „75%". 

Во став 2 стапката: „90%" се заменува со стап-
ка: „112%"; 

6) во тар број 9 став 1 во точка 1 стапката: 
„30%" се заменува со стапка: „37%", во точка 2 
стпаката: „45%" - со стапка: ,,56%)", во точка 3 
стапката: „60%" — со стапка: .,75%", а во точка 5 
стапка: „75%" — со стапка: „93%". 

Точка 6 се менува и гласи: 
„6) по стапка од 134% на прометот на сурово, 

пржено и мелено -кафе и на екстракти на кафе". 
7) во тар. број 10 став 1 стапката: „20%" се за-

менува со стапка: „25%", а во став 2 точка 2 стап-
ката: „67" - со стапка: „83%". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на СФРЈ". 

21. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-
вање 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 и 63/80), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО 
УКИНУВАЊЕ ПА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ 
ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗ-

ВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување, од-

носно 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, 55/79, 
7/80, 27/80, 30/80 и 38/80) во член 1 став 1 точка 1 
стапката: „61,79%" се заменува со стапка: „69,79%", 
а стапката: „61,19%" — со стапка: „67,57%", 
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Член 2 
Во член 16 тон. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
,Д) на сите БИДОВИ цигари - пакување од 20 

Парчињ,а, за чие производство важат југослсеве-
р и т е -стандарди, се плаќа основен данок на промет 
на ггршводи, и тоа за цигарите: 

— чија цена е до 17 динари 69,12% 
— чија цена е над 17 до 18 динари 69 89% 
— чија цена е над 18 до 20 динари 70,50% 
— чија цена е над 20 динари 73,61% 

2) на сите видови цигари — пакување од 20 
парчиња, за чие производство важат југословен-
ските стандарди, се плаќа. основен данок на промет 
за производи и тоа за цигарите што спаѓаат во: , 

I квалитетна група 
И. квалитетна група 
Ша квалитетна група 
1116 квалитетна група 
IV квалитетна група 

67,45% 

64,86% 
61,17% 
52,74%" 

Член 3 
По член 1г се додава нов член кој гласи: 

„Член 1д 
За прометот на следните производи од точка 1 

тар. број 4 на Тарифата се плаќа основен данок на 
промет на производи, и тоа на: 

1) пива 
2) природни ракии и виј^зци 
3) други алкохолни пијачки 

50% 
25% 
56% 

Одредбите на забелешката кон тар. број 4 од 
Тарифата се применуваат и на прометот на произ-
водите од овој член'1. 

Член 4 
^ Се овластува Сојузниот комитет за законодав-

ство да утврди пречистен текст на Уредбата за 
зголемување, намалување односно укинување на 
стапките на основниот данок на промет на опреде-
лени производи. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 
15 јануари 1381 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 

НА НАФТА 

1) моторен бензин: 
— од 86 октаии 
— 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-леснз-специјално 

(ЛС) 

Дин/лит. 

11,354 
12,814 

11,023 
10,741 
10,610 
10,741 

10,589 
Дин/кѕ 

6,865 
6,257 

5) масло за горење-мазут: 
— лесно (Л) 
— средно (СР) 
—: телжо металуршко (ТМ-1) и 

средно метал уршко 6,829 
— тешко (Т) . 5,169 
— тешко металуршко (ТМ-2) " 5,634 

6) примарен бензин 11,976 
7) млазно гориво (ГМ-1) „11,823 
Цените на другите млазни горива се формираат 

во паритет со цените на млазното гориво (ГМ-1); 
8) течен гас (пропан, бутан и пропан -

-бутан смеса) 9,910 
Цените на' другите течни горива се формираат 

во паритет со цените на пропавот и бута пот; 
9) битумен 40/200; 7,988 
Цените на другите битумени се формираат во 

паритет со цената на битуменот 40/200; 
10) аромати: 

— бензен 
— толуен 
— МП-ксилен 
— О-ксилен 
— етил-бензен 

17,938 
14,654 
14,654 
15,912 
23,235 

22. 

Врз основа на чл. 59 и 64 став 1, во врска со чл. 
60 и 84 од Законот за основите на системот на це-
ните и за општествената контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот 
извршен совет донесува 

ДЕРИВАТИ 

1. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат деривати на нафта своите постојни про-
дажни цени за одделни деривати па нафта можа-т 
да ги зголемат така што највисоките продажни це-
ни да изнесуваат и тоа за: 

Организациите на здружен труд од став 1 на 
оваа точка можат постојните продажни цени за 
другите деривати на нафта: петролеј (моторен, за 
осветление, сигнален), специјални бенз-ини, и авио-
беизини, шћПе шпирит, петрол-кокс, парафин, 
базични масла, рафинати и дестилати, да -ги зголе-
мат до 14", 14%. 

2. Организациите ма здружен труд што се за-
нимаваат со работите на промет ва деривати на 
нафта од точка 1 став 1 одредби под 1 до 4 на оваа 
одлука ќе ги формираат продажните цени на мало 
така што на цените од точка 1 на ов-аа одлука за 
тие производи франко пумпна станица ќе додадат: 

1) 0.60 динари за еден литар моторен бензин; 
2) 0,50 динари за еден литар гасздо масло — 

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

3. Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со работите на промет на деривати на 
нафта од точка 1 став 1 одредби под 5 6, 7, 9 и 10 
на оваа одлука ќе ги формираат продажните цени 
на мало така што на цените од точка 1 на оваа од-
лука за тие производи франко натоварено во ва-
гон-, автоцистерна или танкер, ќе го додадат изно-
сот на трошоците на прометот што постоел на ден 
3 август 1979 година. 

За пропан, ^бутан, пропан-бутан смеса ш за дру-
гите течни гасови (точка 1 став 1 одредба под 8) 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на тие производи ќе ги формираат про-
дажните цени на мало, така што на цената од точ-
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ка 1 на оваа одлука ќе ги додадат вкупните тро-
шоци на прометот, што посто!ат па денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Учеството за покритие на трошоците во проме-
тот од ст. 1 и 2 на оваа точка го претставуваат 
вкупниот износ од КОЈ сите организации на здру-
жен труд 'што се занимаваат со работите Fa пролет 
на деривати- на нафта од ст. 1 и 2 па оваа точка, па 
големо и на мало, ги покриваат своите трошоци ЕО 
прометот на тие производи. 

4. Во цените од точка 1 став 1 одредби под 1 
до 5 и 7 на оваа одлука е вклучен износот од 0,45 
динари за еден килограм за посебни намени, во 
согласност со закон 

5. На цените формирани според точ. 1, 2 и 3 на 
оваа одлука се додава основниот данок ив промет 
на производи и надоместот за патишта, во соглас-
ност со прописите од надлежните органи на опште-
ствено -политичките заедници. 

6. Оваа одлука останува во сила додека не се 
променат, односно не се подобрат прилики те на 
пазарот а најдоцна шест месеци од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука прест,анува да важи Одлуката за максимал-
ните цени за деривати на нафта („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 38/80) во делот што се однесува на 
производите опфатени со точка 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
Објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ" . 

Е, п. бр. 21 -
20 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

23. 

Врз основа на чл 59 и 64 став 1, во врска со 
чл. 60 и 84 од Законот за основите на системот на 
цените и за општествената контрола на цените 
(„Службен' лист на. СФРЈ", бр 1/80), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА М А Л О П Р О Д А Ж Н И Т Е Ц Е Н И 
З А Ц И Г А Р И 

1. Цените за цигари — пакување од 20 парчиња 
во продажбата на мало се формираат така што нај-
високите продажни цени да изнесуваат, и тоа за 
цигари: 

Динари 

— I квалитетна група 14,50 
— II квалитетна група 12,80 
— П1а квалитетна група ' 10,90 
— Ш б квалитетна група 9,40 
— IV квалитетна група 7,30 

Во цените од став 1 на оваа точка е вклучен 
основниот данок на промет на производи. 

2. Организациите на здружен труд што се за -
дамаваат со работите на прометот и д,ругите орга-

низации што продаваат цигари имаат право на име 
учество за покритие на трошоците на прометот да 
наплатат до 7% од цената на цигарите од точка 1 
на оваа одлука. 

3. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работите на прометот и другите органи-
зации што продаваат цигари на големо, односно на 
мало (во натамошниот текст- организациите) и има-
телите на дуќани — граѓаните што самостојно вр-
шат дејност со личен труд со средства на трудот во 
сопственост на граѓани (во натамошниот текст: 
имателите на дуќани), што цигари продаваат на ма-
ло ќе ги зголемат посто!вите продажни цени во про-
метот на големо, односно на мало за цигарите на 
залихи, и тоа: 

1) за екстра цигари, за чие производство ве 
важат југословенските стандарда, и тоа за : 

Дин/за па-
кување од 

20 парчиња 

а) „Marlboro" ' 5,00 
б) „Kent", „Vinston", „НВ", „Astor" 

,,Chesterfield 100шш", .San", , P a r t -
ner 129 Ѕ", и , МзМе Sorte_box" 6,00 

в) „Lord", „Milcle Sorte", „Asior Mild", 
, „Chesterfield 85 mm", „Kentaur", 

„Montenegro" 4 CO 
r) „Bond", „Oskar", „Bond-street-mild" 4,00 
д) „Filter Drina", „Zodiak", „Filter CD", 

„Adria-export", „Golf", „Filter 06", 
„Amor- 85 mm", „Bled Mild-', „Coil- t t 
zuP1, „Multifilter С", „Pai tner 100 S", 
„Bonhill", „AS", „Gold", „Tin", • 
„ Jadran-box" 4,00 

r) „Fepublika", „Honhill-export", „Am-
basada Internacional" ' 2,00 

2) за цигари за чие производство важат - југо-
словенските стандарди, и тоа: 

Дин/за па-
кување од 

20 парчиња 

— I квалитетна група , ' 3,50 
— П квалитетна група 3 10' 
— Ш а квалитетна група 2,70 
— Шб квалитетна група 2,20 
— IV квалитетна група 1,80 

4. Организациите и имателите на дуќани ќе из-
вршат попис на сите количества на цигарите од 
точка 3 на оваа одлука затечени на 21 јануари 1981 
година, како и на сите кол-ичества на тие цигари 
што до ТОЈ ден "им се ф а к т у р и р а ™ на организа-
циите и на имателите на дуќани од организациите 
на здружен труд што произведуваат цигари, однос-
но од добавувачите (стоки на пат). 

5. Организациите и "имателите на дуќани се дол-
ж н и од вкупно пресметаниот износ според точка 3 
на оваа одлука настанат со зголемување на цените 
на залихи и на стоките на пат^ да. го издвојат зголе-
мениот износ на данокот на промет настанат со пре-
сметување на тој данок врз цените на цигарите ут-
врдени со оваа одлука и тој износ да го уплатат на 
сметката бр. 840-2117 — Основен данок на промет на 
преработки од тутун (тар. бр. 3 од Тарифата на ос-
новниот дано-к на промет). 
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Данокот на промет што организациите и имате-
лите на дуќани се должни да го уплатат на смет-
ката од став 1 на оваа точка, изнесува: 

1) за екстра квалитетни цигари, за чие произ-
водство не важат Југословенските стандарди, и тоа 
за: 

а) „Marlboro" 4,05 
б) „Kent", „Vinston", „НВ", ,,Astors, 

„Chesterfield 100 mm", „San", 
„Partner 120 S"^ „Miide Sorte-box" 4,77 

в) „Lord", „Milde SorteV„Astor Mild", 
„Chesterfield 85 mm", „Kentaur", 
„Montenegro" ч 2,9S 

r) „Bond", „Oskar", „Bond-street-mild" 2,81 
д) „Filter Drina", „Zodijak", „Филтер 

CD", „Reli", „Amor 100 mm", „Filter 
* 160", „Croatia", „Adria export", 

„Golf", „Filter 06", „Amor 85 mm", 
„Bled Mild", „Consul", „Multifilter 
С", „Partner 100 S", „Ronhill", „AS", 
„Gold", „Tin", „Jadran-box" 3,12 

r) „Repubhka", „Ronhill-expoit", „Am-
basada International" 1,31. 

2) за цигари за чие про-изводство важат југо-
словенските стандарди, и тоа* 

Дин/за па-
кување од 

20 парчиња 

I квалитетна -група 
II квалитетна група 
Ша квалитетна група 
Шб квалитетна гр,упа 
IV квалитетна група 

2,76 
2,46 
2Д7 
1,71 
1,31 

,,НЕ", „ As lor", 
mm", „San", 
„Milde Sorte-

„ As tor 
mm", 

а) „Marlboro" 
б) „Kent", „Vmston", 

,,Chesterfield 100 
„Partner" 120 S", 
-box" 

в) „Lord", „Milde Sorte", 
Mild", „Chesterfield -85 
„Kentaur", „Montenegro" 

r) „Bond", „Oskar", „Bond-street-mild" 
д) „Filter Drina", „Zodijak", „Filter 

CD'', „Reli'£, „Amor 100 mm", „Fil-
ter 160", „Сroacia", „Adria export", 
„Golf", „Filter 06", „Amor 85 
mm", „Bled Mild", „Consul", „Mul-

0,95 

1,23 

1,02 

1Д9 

tifilber С", 
hill". „AS", 
-box4 

,,Partner 
„Gold", 

100 S", „Ron-
„Tin", „Jadran 

r) „Republika'', „Ronhill-export", „Am-
basada International" 

0,88 

0,69 

2) за цигарите за чие производство важат југо-
словенските стандарди, и тоа: 'h 

— I квалитетна група 
— II квалитетна група 
— Ilia квалитетна група 
— Шб квалитетна група 
— IV квалитетна група 

0,74 
0,64 
0,53 
0,49 

0.49 

Од вкупно пресметаниот износ според одредби-
те на точка 3 од оваа одлука, за цигарите на зали-
хи и за стоките на пат, организациите се должни 
да ги издвојат и да ги водат На контото на времен-
ските разграничувања следните износи, и тоа: 

1) за екстра-квалитетни цигари, за чие произ-
водство не важат југословенските стандарди, и тоа 
за: 

Дин/за па-
кување од 

20 парчиња 

6. Со парична^казна од 5.000 до 30 ООО динари ќе 
се казни за прекршок организацијата ако не пос-
тапи според точка 4, односно точка 5 од оваа одлу-
ка или ако во пописот на залихите и стоките на пат 
не ги прикаже точните податоци за тие стоки. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организаци-
јата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари. 

7. Со парична казна од 10.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок имателот на дуќан ако не постапи 
според точка 4 односно точка 5 од оваа одлука или 
ако во пописот на залихите и стоките на пат не ги 
прикаже точните податоци за тие стоки. 

В.-Оваа одлука останува во сила додека не се 
промени, односно не се подобрат-приликите на паза-
рот, а најдолго шест месеци од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за формирање 
на продажни цени за цигари („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/80). -

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

Е. п. бр. 20 
21 јануари 1981 година 
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