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

Петок, 16 јули 1982 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 41 ГОД. XXXVIII 
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Телекс 11756 

500. 
Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основите 

ва системот на цените и за општествената контрола 
на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 
38/80), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА НАФТА И ДЕРИ-
ВАТИ НА НАФТА И ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИ-
РАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА 

1. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат нафта можат своите продажни цени да 
ги формираат најмногу до нивото на просечната 
цена на увозната нафта франко југословенската 
граница, што постоела на ден 20 февруари 1982 го-
дина. 

Цените на нафтата од став 1 на оваа точка ва-
жат франко производител, при постојните услови 
на продажбата. 

2. Организациите еа здружен труд што произ-
ведуваат деривати на нафта можат своите продаж-
ни цени за одделни деривати на нафта да ги фор-
мираат така што највисоките продажни цени за тие 
деривати да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/lit. 
1) моторен бензин: 

— од 86 октани 15,382 
— од 98 октаки 17,376 

2) гасно масло — дизел-гориво: 
— Д-1 15,083 
— Д-2 14,676 
— Д-3 14,486 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 14,677 
4) масло за горење лесно-специј ално (JIC) 14,461 

Дин/kg 
5) масло за горење —• мазут: 

— лесно (JI) 9,754 
— средно (СР) 8,844 
— тешко металуршко (ТМ-1) и сред-

но металуршко 9,700 
— тбшко (Т) 7,235 
— тешко металуршко (ТМ-2) 7,912 

6) примарен бензин 17,164 
7) млазно гориво (ГМ-1) 16,567 

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

8) течен гас (пропан, бутан и пропан-
-бутан смеса) 15,353 
Цените на другите течни гасови се 
формираат во паритет со цената за 
пропан и бутан; 

Дин/kg 
9) битумен 40/200 11,970 

Цените на другите битумени се фор-
мираат во паритет со цената за биту-
мен 40/200; 

10) аромати: 
— бензин 28,641 
— тоу лен 23,399 

— МП-ксилен 25,403 
— О-ксилен 23,399 
— етил-бензен 37,108 

11) специјален бензин за ма сл одај ни ра-
стенија ^ 24,379 

12) специјален бензин за гума 22,868 
Цените на другите специјални бен-
зини се формираат во паритет со це-
ната за специјалните бензини за 
гума; 

13) медицински бензин 25,910 
14) авио-бензин 80/87 26,477 

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

15) white spirit 140/200 14,691 
16) петролкокс калциниран регулар 14,639 

Цените на другите видови петрол-
кокс се формираат во паритет со це-
ната за петролкокс калциниран ре-
гулар; 

17) петролеј за осветление 15,836 
18) петролеј за мотори 15,842 
19) петролеј за сигнали 15,842 
20) парафин кристален бе лен 34,877 

Цените на другите парафини се 
формираат во паритет со цената за 
парафин кристален бе лен; 

21) базни масла (БУ-90 I.V.) 24,269 
Цените на другите базни масла се 
формираат во паритет со цената за 
базни масла (ЕУ-90 I.V.) а според 
индексот на вискозитетот; 

22) рафинати и дестилата! — вретенски 
дестилати БЕД 19,015 
Цените на другите рафинати и дес-
т и л а т се формираат во паритет со 
цената за вретенски дестилат БЕД. 
3. Организациите на здружен труд што ги про-

изведуваат следните деривати, и тоа: 
1) моторни масла за сите мотори, диференцијали 

и менувачи; 
2) лежишни масла; 
3) индустриски масла; 
4) други минерални масла — само производи на 

рафинерии (турбинско, трансформаторско, вр*зтен-
ско-рафинат, компресорско, цилиндарско за засите-
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на и прегреана пареа, вазелинско и друг,и минерал-
ни масла, мазива и масти од минерално потекло); 

5) минерална мазива маст — само производнана-
рафинерии; ; ј ; 

6) масти за куглични лагери, товатнћ маст, ко-
ломан, технички и медицински вазелин; 

— можат да ги формираат продажните цени и 
да ги зголемат до износот на зголемувањето на це-
ните на базните масла и делумно на адитивите врз 
основа на зголемувањето на цените и на курсните 
промени, сразмерно со учеството на тие суровини 
во производството на одделен дериват на нафта, со 
отстранување на нгусогласеностите на цените на тие 
производи. ј 

Ценовниците со цените на производите на де-
риватите на нафта од став 1 на оваа точна орга-
низациите ка здружен труд ќе ги доставуваат до Со-
јузната заедница за работите па цените на заверка. 

4. Цените од точка 2 став 1 одредби; под 1 до 4 
на оваа одлука важат франко пумпна станица. 

Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работите на прометот на деривати на 
нафта при формирањето на цените во прометот на 
мало можат на цената од точка 2 став^ 1 одредби 
под 1 до 4 на оваа одлука да додадат, и Тоа: 

1) 0,95 динари за литар моторен бензин; 
2) 0,90 динари за литар на гасна масло — дизел . 

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

5. Цените од точка 2 став 1 одредбу под 5 до 
22 и цените од точка 3 на оваа одлука важат франко 
натоварено во вагон, аЕтоцистерна или < танкер во 
местото на производителот. ! 

Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работите на прометот на деривати на 
нафта, при формирањето на цените во прометот мо-
жат на цените од точка 2 став 1 одредби) под 5 до 7 
и одредби под 9 до 22 и од точка 3 на оваа одлука да 
додадат износ за покритие на трошоците iia прометот 
со премена на постојаниот опсолутен износ пресмета-
но во стапките што сз применуваат на новите цени. 

Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работите на прометот на деривати на 
нафта можат на цените од точка 2 став 1 одредба 
под 8 на оваа одлука да додадат износ?: 

I! 
— за покритие на трошоците за полнење: 

на шишиња, контејнери и на садови-' 
-резервоари што се вградени во мо-, 
торни возила јј 

— за покритие на трошоците за пол-! 
нење на камп-шишиња до 5 kg штој 
се утврдени во согласност со пропи-« 
сите на надлежните органи на опште- \ 
етвено-политичките заедници ! 

— за покритие на трошоците на промер 
тот на мало на шишиња, контејнери иј 
на садови — резервоари што се вгра-; 
дени во моторни возила \ 

— за покритие на трошоците за скла-, 
дирање на течен гас | 
за покритие на трошоците на промер 
тот на големо на шишиња, контејнери! 
и резервоари од кои се врши полнење! 
на садови-резервоари што се вградев 
ни во моторни возила, како и за по-; 
критие на трошоците на прометот нај 
големо кога испорака се врши во ста-ј 
билни 'резервоари и низ цевководи,; 
освен ако испорака се врши на инду-( 
стриски потрошувачи, на полнилници( 

и фарми 

Дин/kg 

2,70 

1,65 

0,843 

Дин/kg 
— за покритие на трошоците на проме-

тот на големо кога испорака се врши 
во стабилни резервоари и низ цевко-
води на индустриски потрошувачи,, на 
по л ни л ни ци и фарми 0,40 
Учеството за покритие на трошоците на проме-

тот утврдено според одредбите на ст. 2 и 3 од оваа 
точка претставува вкупен износ од кој сите организа-
ции на здружен труд што се занимаваат со рабо-
тите на прометот на деривати на нафта од ст. 2 и 3 
на оваа точка ги покриваат своите трошоци во про-
метот на тие производи. 

6. Ео цените од точка 2 став 1 одредби под 1 
до 5 и одредби под 7, 8 и 14 од оваа одлука се 
вклучени износите за посебни намени во согласност 
со прописот, и тоа за: 

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

— Д-1 
— Д-2 • 
— Д-3 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 
4) масло за горење лесно-специјал^ 

но (ЛС) , * 

5) масло за горење 
6) млазно гориво 
7) течен гас 
8) авиобензин 

мазут 

Дин/lit 
ОДИ 

0,123 
0Д26 
0,128 
0,126 

0Д26 

Дин/kg 
0,150 
0Д50 
0Д50 
0Д50 

7. На цените од точка 2 став 1 одредби под 1 до 
5 и одредби под 7, 8 и 14 од оваа одлука се додава 
износ за посебни намени во согласност со самоу-
правната спогодба на организациите на здружен 
труд што се занимаваат со прометот на деривати на 
нафта и организациите на здружен труд што се 
занимаваат со увоз на деривати на нафта, и тоа на: 

1) моторни бензини (од 86 и 98 остани) 
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 — мазут 
6) млазно гориво 
7) течен гас 
8) авио-бензин 

Дин/lit 
ОДИ 

0,123 
0,126 
0Д28 
0,126 
0,126 

Дин/kg 
0Д50 
0,150 
0Д50 
0,150 

0,90 

Средствата од став 1 на оваа точка организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со про-
метот на деривати на нафта ќе ги уплатат на по-
себна сметка на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи ка ј Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија најдоцна до 
15 во месецот за претходниот месец. 

8. На цените формирани според точ. 2 до 5 на 
олаа одлука се додава износ за посебни намени во 
согласност со прописите на надлежните органи на 
општествено-политичките заедници, и тоа за: 
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Дин/lit 
1) моторен бензин (од 86 и 98 октани) ОД78 
2) гасно масло — дизел-гориво: 

— Д-1 0,203 
— Д_2 0,208 
— Д-3 ѕ 0,211 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 0,207 
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 0,207 
5) течен гас 0,300 

9. На цените на дериватите на нафта формирани 
според тон. 2 до 8 од оваа одлука се додава основен 
данок на промет за производи. 

10. На цените на дериватите на нафта форми-
рани според тон. 2 до 5 на оваа одлука се додава, 
согласно со самоуправната спогодба на организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со про-
изводство на деривати на нафта, организациите на 
здружен 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 де-
ривати на нафта, износ за покритие на трошоците 
на краткорочните странски кредити и тоа за: 

Дин/lit 
1) моторен бензин од 85 октани 3,721 
2) моторен бензин од 98 охтани 3,466 
3) гасно масло-дизе.л-гориво: 

— Д-1 1,757 
— Д-2 1,660 
— Д-3 1,666 

4) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 0,844 
5) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 0,855 

Средствата од став 1 на оваа точка организа-
циите на здружен труд за промет на деривати на 
нафта ќе ги уплатат на посебна сметка кај Служ-
бата на општественото книговодство на Југославија 
најдоцна до 15 во месецот за претходниот месец. 

Средствата од став 1 на 'оваа точка, согласно 
со самоуправната спогодба, ќе се користат за по-
критие на трошоците на краткорочните странски 
кредити за увоз на нафта во 1981 година, за раз-
граничениот дел во 1982 година до износот од 4,1 
милијарди динари и за покритие на трошоците за 
краткорочните странски кредити за увоз на нафта 
и деривати на нафта во согласност со Енергетскиот 
биланс на Југославија за 1982 година, до износот од 
3,3 милијарди динари. 

11. На цените на дериватите на нафта форми-
рани според точ. 2 до 5 на оваа одлука се додава 
надомест за патишта, во согласност со прописите на 
надлежните органи на општествено-политичките 
заедници, и тоа за: 

Дин/lit 
1) моторни бензини: 

— МБ-86 октани 3,056 
— МБ-98 октани 2,875 

2) гасни масла — дизел-горива: 
— Д-1 2,987 
— Д-2 3,117 
— Д-3 3,300 

12. На цените на моторните бензини (од 86 и 
98 октани) и на гасните масла — дизед-горива (Д-1, 
Д-2 и Д-3) формирани според точ. 2 до 5 на оваа 
одлука се додава надомест за патишта во износ од 
два динари за еден литар, во согласност со договорот 
и со прописите на надлежните органи на републи-
ките и автономните 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. 

13. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројувањата во односите на пазарот и 
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. 

14. Со домот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за начинот на 
формирања на цените и за определување на најви-
сокото ниво на цените за нафта и за деривати на 
нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/82). 

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

Е. п. бр. 291 
16 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

Од С Р Х р в а т с к а 
— за извонредни заслуги во развивањето на 

мирол^убирата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и други држави и за придонес на напори-
те на Југославија во остварувањето на принципите 
и нел ите на политиката на неврзаност, како и за 
особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани за слободата и независноста на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Врховец Филипа Јосип; 

Бр. 26 
8 април 1982 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка, Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 
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Од с о ј у з н и т е о р г а н и 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ i 

Јуришиќ Марка Драшко; ; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Крајгер Антона Димитрије, Тахирбеговић Ха-
сана Јусуф; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон опитниот напредок 
на земјата | 

I 
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА QO СРЕБРЕН 

ВЕНЕЦ -

Марчета Тривуна Мићо, Живковић Ђуре Ми-
лош; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата : 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ : 

Опалић Николе Милан, Смилевски Бориса Ми-
лан, Тавжељ Станка Мирко; " 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Белас Блажа Марин, Кликовац Алексе Јанко, 
Вукићевић Вучка Митар; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дерикоњић Нитодија Радиша, Калоштровић 
Душана Ибо, Кијац Данила Крсто, Кабиралов Ла-
зара Нестор, Котур Бранка Живко, Лабус Илије 
Јован, Марковић Драгољуба Видан, Остојић Алек-
се Милан; Рађеновић Душана Рајко, Рудић Вида 
Мирко, Станишић Ивана Марија, Стојановић Ду-
шана Бранко, Шимуновић Јурија Иван, Зељић 
Чедмира Војислав; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

. СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

. Миловић Мила Милика; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андесилић Кој адила Радован, Ђерић Бранка 
Чедомира Богдан, Милиновић Јанка Столе, Прљин-
чевић Чедомира Зоран, Симови Милисава Алкесан-
дар, Стајић Ранђела Милан, Стевановић Добривоје 
Милан, Видојевић Ђуре Петар, Жежелић-Врточ 
Ивана Злата; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Чолак-Рацо Драге Мара, Делић Бошка Вито-
мир, Ђокић Петра Драгослав, Ђукелић Спасе Об-
рад, Караџић Бранислава Градимир, Коља ја Ђуре 
Јован, Кука Дамјана Мирко, Лукић Душана Мир-
ко, Мачужић Милоша Мирослав, Манојловић Или-
је Саво, Марчетић Милана Светозар. Марић Петра 
Лазо, Маринковић Бранислава Драгомир, Маркос-
ки Дафинче Димитрија, Миладиновић Радисава 
Милорад, Млађеновић Милана Раденко, Моравче-
вић Живка Драгољуб, Мрдаковић Ђорђа Војислав, 
Наранчић Боже Јован, Перић Радосава Зоран, Пет-
ровић Војина Милинко, Петровић Петра Видосав, 
Петровић Радована Живојин, Сурла Ђуре Анђелија, 
Шеховић-Поповић Косте Бранка, Шпрајцер Јоси-
па Владимир, Видовић Милана Велимир; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Кастрати Рамиза Мумин, _ Петровић Милорада 
Милош, Савић Славка Никола, Стојановић Цветка 
Божидар, Влаисављевић Милана Ђорђе; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Брковић Војина Миломир, Гојковић Милије 
Мирољуб, Костић Радомира Радослав Крнета Лазе 
Никола, Михајловић Стојана Слободан, Милојевић 
Косте Панто, Николић Данила Радашин, Пејчић 
Васе Мирослав, Соковић Ђуре Синиша, Шабано-
вић Ахмета Мехмед, Утвић Душана Никола. 

Бр. 38 
29 април 1982 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 
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