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439. 
На основу члана 14. Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ЦЕНА НАФТЕ И ДЕРИ-

ВАТА НАФТЕ 

1. Предузећа која производе нафту образују цене на-
фте, зависно од квалитета, на основу цена увозне нафте од 
3.567,58 динара по тони. 

Цене нафте образоване по одредби става I. ове тачке 
важе франко произвођач, уз задржавање постојећих услова 
продаје. 

2. Предузећа која производе деривате нафте образују 
цене за поједине деривате нафте тако да највише цене из-
носе, и то за: 

Дин/1 
1) моторни бензин: 

- МБ-86 5,069 
- МБ-98 5,636 
- БМБ-95 6,367 

2) плинско уље - дизел-гориво: 
- Д - 1 4,437 
- Д-2 4,359 
- Д-3 4,346 

3) уље за ложење екстра лако (ЕЛ) 4,343 
4) уље за ложење лако специјално (ЛС) 3,883 

Дин/kg 

5) уље за ложење: 
-лако (Л) 3,948 
- средње (С) 3,531 
- средње нискосумпорно (СНС) 3,901 
- тешко (Т) , 2,902 

. - тешко нискосумпорно (ТНС) 3,478 
6) млазно гориво (ГМ-1) 5,498 

Цене осталих млазних горива образују се у паритету 
са ценом млазног горива (ГМ-1); % 

l) течни гас (пропан-ПН, бутан-БН и 
пропан-бутан смеша-ПБС) 4,453 

Цене осталих течних горива образују се у паритету са 
ценама пропана и бутана; 

8) авио-бензин (АБ-80/87) 6,460 
Цене осталих авио-бензина образују се у паритету са 

ценом авио-бензина (АБ-80/87); 
9) базно уље (I.V.90) 6,258 

Цене осталих базних уља образују се у паритету са 
ценом базног уља (I.V.90) према индексу вискозитета; 

7,805 
6,370 
6,930 
6,358 

10,145 
6,571 
6,1 

10) аро мате: 
- бензен 
- толуен 
- о-ксилен 
- МП-ксилен 
- етил-бензен 

11) специјални бензин за уљарице 
12) специјални бензин за гуму 

Цене осталих социјалних бензина образују се у пари-
тету са ценом специјалног бензина за гуму; 

13) медицински бензин 6,991 
14) vvhite-LunnpHT 140/200 4,634 
15) петрол-кокс-калцинирани регулар 3,931 

Цене осталих врста петрол-кокса образују се у пари-
тету са ,ценом петрол-кокса-калцинираног регулара; 

16) петролеј за осветљење 
17) петролеј за моторе 
18) петролеј за сигнале 
19) парафини-кристални бељени 

4,722 
4,718 
4,727 
9,419 

Цене осталих парафина образују се у паритету са це-
ном парафина-кристалног бељеног; 

20) рафинате и дестилате-
вретенски дестилат (БЕД) 4,883 

Цене осталих рафината и дестилата образују се у па-
ритету са ценом вретенског дестилата (БЕД). 

Цене осталих деривата нафте које су утврђене Одлу-
ком о јединственој класификацији делатности („Службени 
лист СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 
76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 20/90 и 47/90) пове-, 
ћавају се за 6,48%. 

Одредбе става 2. ове тачке не односе се на битумен, 
минерална мазива и примарни бензин. 

Цене производа из одредаба под I до 4 став I. ове 
тачке важе франко пумпна станица, a ако се промет не 
врши npeKb пумпне станице, цене важе франко складиште 
купца. 

Цене производа из одредаба под 5 до 20 став I. ове 
тачке и цене образоване по одредби става 2. ове тачке важе 
франко утоварено у вагон, ауто-цистерну или танкер у 
месту произвођача. 
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3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о одређивању највиших цена нафте и дерива-
та нафте („Службени лист СФРЈ", бр. 28/91). 

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

10) специјални бензин за уљарице 
11) специјални бензин за гуму 

до 
до 

12,5515% 
12,5511% 

Потпредседник, 
Александар Митровић, с. р. 

Е. rt. бр. 163 
23. маја 1991. године 
Београд 

440. 
На основу члана 14. Закона о систему друштвене кон-

троле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА ЦЕНА ДЕРИВАТА НАФТЕ 

У ПРОМЕТУ 

I. Предузећа која се баве прометом деривата нафте 
образују цене деривата нафте у промету применом стопа 
за покриће трошкова из ове одлуке на набавну цену, и то 
за: 

1) моторни бензин: 
- МБ-86 до 22,6198% 
- МБ-98 до 24,5113% 
- БМБ-95 до 34,1920% 

2) плинско уље - дизел-гори^о: 
- Д - 1 до 23,7186% 

, -Д-2 до 23,4012% 
- Д-3 до 23,9422% 

3) уље за ложење екстра лако (ЕЛ) до 21,1021 % 
4) уље за ложење лако специјално (ЛС) до 18,2974% 
5) уље за ложење: 

-лако (Л) до 8,1662% 
- средње (С) до 8,9093% 
- средње нискосумпорно (СНС) до 8,4217% 
- тешко (Т) до 5,7982% 
- тешко нискосумпорно (ТНС) до 5,8501% 

6) млазно гориво (ГМ-1) до 24,6164% 

Учешће за покриће трошкова промета осталих млаз-
них горива образује се у паритету са учешћем за покриће 
трошкова промета млазног горива (ГМ-1); 

l) авио-бензин (АБ-80/87) до 19,0652% 

Учешће за покриће трошкова промета осталих авио 
- бензина образује се у паритету са учешћем за покриће 
трошкова промета авио-бензина (АБ-80/87); 

8) базно уље (I.V.90) до 12,5462% 

Учешће за покриће трошкова промета осталих баз-
них уља образује се у паритету са учешћем за покриће 
трошкова промета базних уља (I.V.90) према индексу ви-
скозитета; 

9) аромате: бензен, толуен, о-ксилен, 
МП-ксилен и етил-бензен до 10,7972% 

Учешће за покриће трошкова промета осталих специ-
јалних бензина образује će у паритету са учешћем за по-
криће трошкова промета специјалног бензина за гуму; 

12) медицински бензин до 11,9978% 
I З) у/ћке-шпирит 140/200 до l i , l 268% 
14) петрол-кокс - калцинирани регулар до 12,5727% 

Учешће за покриће трошкова промета осталих врста 
петрол-кокса образује се у паритету са учешћем за покри-
ће трошкова промета петрол-кокса - калцинираног регу-
лара; 

15) петролеј за осветљење, петролеј за 
моторе и петролеј за сигнале до 15,5515% 

16) парафин - кристални бељени до 12,5599% 

Учешће за покриће трошкова промета осталих пара-
фина образује се у паритету са учешћем за покриће трош-
кова промета парафина - кристалног бељеног; 

17) рафинате и дестилате - вретенски 
дестилат (ВЕД) до 11,1215% 

Учешће за покриће трошкова промета осталих рафи-
ната и дестилата образује се у паритету fea учешћем за по-
криће трошкова промета вретенског дестилата (ВЕД); 

18) течни гас: 
а) за покриће трошкова промета теч-

ног гаса на мало у боцама, контеј-
нерима и судовима - резервоарима 
који су уграђени у моторна возила до 28,5918% 

б) за покриће трошкова промета теч-
ног гаса на велико у боцама, кон-
тејнерима и резервоарима из којих 
се пуне судови - резервоари који су 
уграђени у моторна возила, као и 
за покриће трошкова промета на 
велико - ако се испорука врши у 
стабилним резервоарима и кроз це-
воводе, осим ако се испорука врши 
индустријским потрошачима, пу-
нионицама и фармама до 19,6859% 

в) за покриће трошкова промета теч-
ног гаса на велико - ако се испору-
ка врши индустријским потрошач 
чима, пунионицама и фармама у 
стабилним резервоарима и кроз це-
воводе до 12,7021% 

Предузећа која се баве прометом течног гаса, уља за 
ложење (Л, С, СНС, Т и ТНС) и млазног горива (ГМ-1), 
ако те производе набављају из домаће производње и из 
увоза, могу цене тих производа образовати тако што на 
просечну набавну цену додају учешће за покриће трошко-
ва промета. Просечна набавна цена образује се на основу 
набавних цена и количина из домаће производње и из уво-
за, које су остварене у периоду од последње промене про-
сечне набавне цене, до дана утврђивања нове просечне на-
бавне цене укључујући и зависне трошкове и остварене по-
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зитивне или негативне разлике из периода од последње 
промене просечне набавне цене. 

Просечна набавна цена из става 2. ове тачке образује 
Се најмање свака три месеца. 

Ако предузеће које се бави прометом набави робу не-
посредно од произвођача или увозника и обави само про-
мет на мало може при образовању цена производа у про-
мету на мало стопе за покриће тог промета повећати до 
50% од стопа за покриће трошкова на велико. 

Предузећа која се баве прометом течног гаса Могу на 
просечну набавну цену течног faca срачунати, као зави-
сан трошак, износ за покриће пуњења течним гасом боца, 
контејнера и судова - резервоара који су уграђени у мо-
торна возила до 28,5918% од те цене. 

2. Под набавком ценом деривата нафте, у смислу ове 
одлуке, подразумева се нето фактурна цена предузећа које 
се бави производњом деривата нафте, односно добављача, 
предузећа које се бави увозом и предузећа које се бави про-
метом на велико увећана за зависне трошкове. 

3. Под зависним трошковима за деривате нафте, у 
смислу ове одлуке, подразумевају се: трошкови утовара и 
истовара производа, трошкови транспорта од Стоваришта 
добављача до стоваришта купца, трошкови осигурања 
производа у транспорту, транспорти кало и трошкови 
транспорта од стоваришта купца до његових продавница, 
односно продајних места. 

Као зависни трошкови из става I. ове тачке могу се 
зарачунати само стварни трошкови које је имало и факту 
рисало купцу друго предузеће. 

Изузетно од одредбе става 2. ове тачке, предузеће које 
се бави прометом може зарачуната зависне трошкове из 
става I. ове тачке и ако транспорт, утовар и истовар и др. 
обави својим средствима, a највише до висине тарифе у 
јавном саобраћају која је образована у складу са прописи-
ма. 

Ако предузеће које се бави прометом не може Да ут-
врди и обрачуна стварне зависне трошкове у моменту из-
вршеног промета, изузетно може те трошкове обрачунати 
у планираним просечним износима или проценту,, које 
уноси на посебан рачун временских разграничење, с тим 

да просечне зависне трошкове планира на основу остваре-
них просечних зависних трошкова у претходној години, 
односно у претходном обрачунском периоду текуће годи-
не. Планирани просечни зависни трошкови и стварни за-
висни трошкови пратиће се најмање свака три месеца и 
усклађиваће се на основу књиговодствене евиденције која 
Се води на посебним рачунима временских разграничења, 
при чему ће се обавезно смањити, односно повећати пла-
нирани зависни трошкови за следећа три месеца за оства-
рену позитивну, односно негативну разлику. 

Усклађивање зависних трошкова из става 4. ове тачке 
врши се континуирако и преноси се крајем године у следе-
ћу годину на посебне рачуне временских разграничења. 

4. Ако у промету деривата нафте и минералних мази-
ва учествује велики потрошач !соји самостално организује 
дистрибуцију и промет на мало (Југословенска народна 
армија), примењује се 25% од утшрђене стопе за покриће 
трошкова промета на велико и мало. 

5. Одредбе ове одлуке односе се и на радње са стату-
сом правног лица, односно на радње без статуса правног 
лица, које се баве прометом деривата нафте. 

6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о начину образовања цена деривата нафте у 
промету („Службени лист СФРЈ", бр, 28/91). 

7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 164 Потпредседник, 
23. маја 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
439. Одлука о одређивању највиших цена нафте и 

деривата нафте — 629 
440. Одлука о начину образовања цена деривата на-

фте у промету 630 
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Н О В О ! ' H O B O ! Н О В О ! 

УСТАВ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ 

РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
са Амандманима I - XLVIII и уставним законима за спровођење Устава 

и Амандмана I - XLVII 
Приредили: Светозар ЗЕЧАР, др Боса НЕНАДИЋ и Родољуб ШАБИЋ 

\ 
Устав СФРЈ из 1974. године, мењан је и допуњаван два пута - 1981. Амандма-

нима I - VIH и 1988. Амандманима IX - XLVII. 
Неминовна последица измена и допуна које су у Уставу СФРЈ извршене аман-

дманима било је и то да је текст Устава (заједно са амандманима) постао знатно не-
прегледнији. Заједно са другим проблемима који нужно произилазе из амандманског 
начина измена правних аката ово је стварало озбиљне проблеме у практичној приме-
ни. Управо то и јесте разлог за израду текста који би садржавао све важеће одредбе 
Устава СФРЈ који би, колоквијално речено, представљао „пречишћени текст Устава 
СФРЈ". 

Поред овога дати су и Амандмани XLIX - LXXII на Устав СФРЈ, које је Са-
везно веће Скупштине СФРЈ усвојило 8. VIH 1990, али их није прогласило, јер на 
Амандмане још нису дале сагласност скупштине свих република и покрајина. 

ЦЕНА: 450,00 дин. 

Поруџбине слати извршном издавачу на адресу: НИУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, 
Београд, Јована Ристића I. Поштански фах 226, телекс 11756, телефакс! 651-482, 

телефон 651-840. 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд, 
Јована Ристића I. Пошт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник 

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд 
Булевар војводе Мишића бр. 17. 


