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Врз основа иа член 4 став 1 точка 1 од Законот 
за мерките за ограничување на пазарот и на сло-
бодниот промет на стоки и услуги од интерес за це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ" , бр. 28/75), врз 
основа на усогласените ставови со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ОГРАНИЧУВАЊЕ 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 и 66/82) БО член 1 по зборовите: 
„велосипедите- со мотор", се додаваат зборовите: 
„трициклите со мотор, инвалидската количка со 
мотор,". 

Член 2 
Во член 2 став 2 ЕО уводната реченица по зборо-

вите: „велосипед со мотор", се додаваат зборовите: 
„трицикл со мотор, инвалидска количка со мотор,". 

Точка 1 се менува и гласи: 
„1) товарните возила регистрирани за 

личен труд: 
— до 3,5 тони носивост 
— преку 3,5 до 5 тони носивост 
— преку 5 до 10 тони носивост 
— преку 10 тони носивост 
По точка 1 се додаваат нови точ. 1а и 16, кои 

гласат: 
,,1а) автобусите 
16) трицикл ите со мотор, регистрирани 

за личен труд 
Точка 2 се менува и гласи: 
„2) товарните возила што не се реги-

стрирани за личен труд и комбибу-
сите 

По точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи: 
,,2а) трицикл ите со мотор што не се ре-

гистрирани за личен труд и инва-
лидската количка со мотор 

Точка 3 се брише. 
Точ. 8, 9 и 10 се менуваат и гласат: 
„8) чамците за стопанска дејност, освен 

чамците од точка 9 на ОВОЈ став, по 
еден KW сила на моторот 

9) чамците за професионално вршење 
на дејноста рибарство, по еден KW 
сила на моторот: ^ 

—- кочарите 
— други 
10) бродовите за стопанска дејност, по 

еден KW сила на моторот 

250 
350 
400 
500". 

500 

50". 

100". 

1 0 " . 

15 

25 
10 

15". 
Став 3 се заменува со нови ст. 3 до 5, кои гласат. 

„За плоЕилата од точ. 8 и 10 став 2 на овој член, 
со кои се врши тзгристичка дејност, бонови за мо-
торен бензин и за дизел-гориво се издаваат само за 
периодот од мај заклучно со септември. 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, 
бонови за моторен бензин и за дизел-гориво му се 
издаваат на: 

1) сопственик на моторно возило кој не е во ра-
ботен однос, а на кого, поради загубување или оште-
тување на долните екстремитети односно на к а р л и -
цата, му е утврден инвалидитет од на јмалку 80%, 
на кого му е утврдено потполно загубување на видот 
на обете очи или на бубрежен болен на ди јализа —• 
Ео количина од 80 литри за едномесечна потрошу-
вачка ; 

2) сопственик на моторно возило кој е во рабо-
тен однос, а на кого, поради загубување или оште-
тување на долните екстремитети, односно на кар-
лицата, му е утврден инвалидитет од на јмалку 70°/о 
— во количина од 80 литри за едномесечна потро-
шувачка ; 

3) сопственик на моторно возило ко ј секојдневно 
превозува лице, на кого поради загубување или о ш -
тетување на долните екстремитети, односно на кар-
лицата, му е утврден инвалидитет од на јмалку 70°/о, 
лице на кого му е утврдено потполно загубување на 
видот на обете очи, лице кое е бубрежен болен на 
дијализа или дете кое е спречено во физичкиот или 
психичкиот развој — на медицинска професионална 
рехабилитација, на редовна дијализа, на работа, во 
училиште или во организирано дневно згрижување 
— во количина од 80 литри за едномесечна потро-
шувачка ; 

4) инвалидско лице кога е во исклучително теш-
ка состојба, што ја утврдува надлежниот орган во 
републиката, односно надлежниот орган во автоном-
ната покраина, во количина што ќе ј а утврди тој 
орган. 

Со потврда на надлежниот орган во република-
та, односно во автономната покраина се докажува 
инвалидитетот, загубувањето на видот, потребата за 
редовна дијализа, дека детето е спречено во ф и -
зичкиот или психичкиот развој , како и дека одно-
сните лица се во редовен работен однос, на редовно 
школување или на рехабилитација ." 

Член 3 
По член 2 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 2а 
Бонови за моторен бензин и за дизел-гориво се 

издаваат за моторни возила во сопственост на вер-
ски заедници и на свештени лица, а кои служат за 
вршење на верски обреди, за едномесечна потрошу-
вачка во количина од 80 литри. 

Член 26 
За новокупени, а нерегистрирани моторни вози-

ла што се преземаат надвор од живеалиштето на 
сопственикот, а што не е можно да се превезат со 
железница, бонови за моторен бензин и за дизел-го-
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риво му се издаваат на сопственикот во местото на 
преземањето на возилото, во количина од 10 литри 
на секои 100 километри растојание меѓу местото на 
преземањето на возилото и живеалиштето." 

Член 4 
Во член 3 бројот: „ЗОО" се заменува со бројот: 

,,400''. ; 

, Член 5 
i Во член 4 став 2 се менува и гласи: 

,,Бонови 5а моторен бензин и за дизел-гориЕО се 
издаваат за трактори на кои постои право на соп-
ственост за едномесечна потрошувачка, г*о просек по 
трактор во количина од 200 литри, а поединечно за 
сопственици на трактори во количина што ќе ја оп-
ределат надлежните органи- во републиката, односно 
во автономната покраина, зависно од големината на 
обработливите површини што се наоѓаат во сопстве-
ност на тие сопственици или во сопственост на дру-
ги лица, од засеаната култура, сезонските работи и 
ел. Во обработлив!-! површини не се сметаат површи-
ните што се обработуваат според договор за опште-
ствено организирано производство со земјоделски 
задруги, со организации на кооперанти и со други 
организации на здружен труд со кои соработуваат 
земјоделците, а за кои гориво се обезбедува на на -
чинот утврден за организациите на здружен труд во 
областа на земјоделството". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Бонови за дизел-гориво за самоодпи комбајни 

па кои постои право на сопственост се издаваат за 
едномесечна потрошувачка во количина од ЗОО лит-
ри за периодот од 1 Јуни до 31 декември." 

Член 6 
По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 
„Покрај Соновите за моторен бензин и за дизел-

-гориво во количините од член 2 ст. 1 и 2 на оваа 
уредба болови им се издаваат на сопственици на во-
зила за едномесечна потрошувачка, и тоа: 

1) на индивидуални земјоделски производители 
кои своите производи ги довезуваат со своите вози-
ла од член 2 на оваа уредба на назар или на собир-
но место, во количина што ќе ја определи надлеж-
ниот орган во републиката, односно во автономната 
покраина, зависно од оддалеченоста, видот и коли-
чината на производите, од сезоната на собирањето 
на плодовите и ел., а најмногу до 100 литри; 

2) на лица кои вршат дејност со личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓани, а чи-
ја дејност е во врска со користењето на моторен бен-
зин и дизел-горпво. во количина што ќе ја определи 
надлежниот орган во републиката, односно во авто-
номната покраина, зависно o/t видот на дејноста, ос-
тварениот п р о м е т и ел., и тоа најмногу до 50 литри 
за возило; 

3) на лица кои се во постојан работен однос, а 
кои своите возила ги користат за давање на лекар-
ска или ветеринарска покош, вршење па ПТТ услу-
ги, вршење на инспекциска служба и продажба на 
книги, како и на царинските работници за заминува-
ње на работа и доаѓање од работа, го количина што 
ќе ја определи надлежниот орган во републиката, од-
носно во автономната покраина, и тоа најмногу до 
40 литри за едномесечна потрошувачка; 

4) на лина кои своите возила, односно п ДОЕНИ 

средства ги користат за потребите на вооружените 
сили на СФРЈ, на единиците и органите за цивилна 
заштита и на службата за набљудување и известува-
ње во општествено-политичките заедници во смисла 
на одредбите од Законот за општонародната одбрана, 
во количина на потрошеното гориво за овие намени." 

Член 7 
Во член 7 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3 

кои гласат. 
„Издавањето на бонови за моторен бензин и за 

дизел-гориво за регистрираните возила, велосипеди-
те со мотор, односно пловните средства од чл. 2 и 3 
на оваа уредба задолжително се забележува во со-
обраќајната дозвола, односно во пловидбениот лист. 

Организациите на здружен труд што се занима-
ваат со промет на деривати на нафта на мало ги 
попин дуваат боновите при продажбата на моторен 
бензин и дизел-гориво." 

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 4 до 6. 

Член 8 
Во член 8 зборовите: „за периодот јануари—ок-

томври" се заменуваат со зборовите: „за периоди од 
по три месеци". 

Член 9 
Оваа уредба се применува од 1 ј ануари 1983 го-

дина. 

Член 10 
ч 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 
денот на обЈавзчз анкето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. п. бр. 597 
20 декември 1982 година ; 

Белград 

Сојузен извршен совет 

, Потпретседател, 
Борисав Сребрн!*, е. р. 

835. 

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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
НА ЦЕНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ, ОД-

НОСНО ГРУПИ ПРОИЗВОДИ 

1. Организациите на здружен труд од областа на 
индустријата и рударството што се занимаваат со 
производство на опредлени производи, односно 
групи производи од гранките: црна металургија, 
производство на базни хемиски производи, прера-
ботка на хемиски производи и преработка на каучук 
(во натамошниот тест: организациите на здружен 
труд), можат цените на своите производи односно 
групи производи што според прописите постоеле на 
ден 31 јули 1982 година, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат, и тоа: 

1) од гранката 0107 

2) од гранката 0118 

а) група 01Ј 81 

Црна мета-
лургија 
Производство 
на базни хе -
миски произ-
води: 

- Производство 
на хемикалии 
(освен за зем-
јоделството): 

до 6% 
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б) група 01182 

3) од гранката 0119 

а) група 01192 

4) од гранката 0129 

а) подгрупа 012901 

— суровини за 5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
детерџенти во про- од денот на објавувањето во „Службен лист на 

сек за СФРЈ". 
9,2% 

— амонијак и Е. п. бр. 596 r: / . .v , ^ 
N-раствори до 9% - 20 декември 1932 година ° *• « 

— борна кисе- Белград 
лина до 8% 

— дикалциум- Сојузен извршен совет . 
фосфат до 8% 

— саѓи до 0% Потпретседател, 
— олеум ДО 8% Борисав Сребриќ, е. р. 

- Производство 
на хемикалии 
за земјодел-
ството: 
средства за 
заштита на 
растенијата 

вештачки ѓу-
бриња, паку-
вање од 50 kg 

.— вештачки ѓу-
бриња, мали 
пакувања до 
10 kg 

— Преработка на 
хемиски про-
изводи: 

— Средства за 
перење: 

— детерџенти 
— Преработка на 

каучук: 
— Производство 

на гуми за 
возила освен 
протектирани 

б) подгрупа 012909 — Друга прера-
ботка на кау-
чук: 

— гумени, цев-
ки, со влош-
ки; меки гу-
мени цевки 
без влошки; 

транспортни 
• ленти, мазни, 
ребреста, и 
др.; гумени 
погонски ре-
мени; клине-
сти ремени; 
профилирани 
гумени ленти 

во про-
сек за 

6 % 

во про-
сек за-

9% 

до 9°/о 

ДО 8,3%" 

до 6% 

до 6%. 

2. Организациите на здружен труд се должни 
да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните за цените формирани во согласност со одред- . 
бите на оваа одлука, со доставување на ценовници,5 

тарифи и ел. пред почетокот на применувањето на , 
тие цени. 

3. При формирањето на цените на производите 
од точка 1 на оваа одлука во прометот на мало, од- . 
носно на големо, организациите на здружен труд 
можат учеството за покритие на трошоците на про-
метот да го засметаат " најмногу до апсолутниот из-
нос, кој според прописите постоел на ден 31 јули 
1Ѕ82 година. 

4. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растресувањата во односите на пазарот и 
движењето на цените заради чие отстранување е до-
несена, 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. 

Брз 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), 
г.рз е сис за на согласноста па надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува „ " 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ДЕНИ 

ЗА СЛАД И ПИВО 

1. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат слад и пиво можат цените на тие произво-
ди да ги формираат така што највисоките продажни 
цени да изнесуваат, и тоа за: , 

1) слад 27,60 дин/kg 
2) пиво (во шишиња од 1fz литар) 10,56 дин/lit 
2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 

пиво со 12% екстрат. Цените за пиво од други в и -
дови и асортиману и во друго пакување, можат да 
се зголемуват до височината на растежот на цените 
на пивото од точка 1 на оваа одлука, при задржу-
вање на постојните односи. 

3. Оваа одлука . останува во сила додека не се 
отстранат растројувањата во односите на пазарот и 
движењето 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 задржување на оваа одлука во сила. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
' денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ". ? 

• Е. п. бр. 594 * * ' 
20 декември 1982 година 

Белград . -

Сојузен извршен совет \ , " 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

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 
33/80), врз основа на согласноста на надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 

tсовет донесува / ) 

о д Л' у к А ' - \ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ 

ЗА КАФЕ ; : 

1. Организациите на здружен труд ~ прерабо-
тувачи на кафе кои, по намалувањето на основниот 
данок на промет според Уредбата за измена на 
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Уредбата за зголемување, намалување, односно 
укинување на стапките на основниот данок на про-
мет на определени производи, („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/82), постојните производите леки цени 
за пржено кафе до 31 јули 1982 година не ги зго-
лемиле, можат своите продажни цени за пржено 
кафе да ги зголемат најмногу за износот на нама-
лениот данок на промет. 

2. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растресувањата во односите на пазарот и 
во движењето на цените поради 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 задржување на оваа одлука во сила. 

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

Е. п. бр. 593 
20 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Борисав Сребриќ, е. р. 

833. 

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 републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
НА ЦЕНИТЕ, ОДНОСНО НА ТАРИФНИТЕ СТАВО-
ВИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ НА 
ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Организациите на здружен труд што превезу-
ваат патници и предмети на пругите на Југословен-
ските железници (во натамошниот текст: организа-
циите на здружен труд) можат цените односно та-
рифните ставови за превоз на патници и предмети, 
што според прописите постоеле на ден 31 јули 1982 
година, да ги зголемат до 17°/о, при задржување на 
постојните односи во тарифните системи. 

2. Организациите на здружен труд се должни 
да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните за цените формрфани во согласност со одред-
бите на оваа одлука со доставување на ценовници, 
тарифи и ел., пред почетокот на применувањето на 
тие цени. 

3. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растро1увањата во односите на пазарот и 
движењето 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 при-
чини за нејзино задржување во сила. 

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

Е. п. бр. 595 
20 декември 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

839. 

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 републи-
чки и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ 
ВО ВНАТРЕШНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ И 

ЗА УСЛУГИ НА СТОПАНСКАТА АВИЈАЦИЈА 

1. Организациите на здружен труд што вршат 
превоз на патници и стоки во внатрешниот воздушен 
сообраќај можат цените на превозот на линиите во 
редовниот внатрешен воздушен сообраќај, што спо-
ред прописите постоеле на ден 31 јули 1982 година, 
при постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
до 9%. 

2. Организациите на здружен труд што вршат 
услуги на стопанската авијација можат цените на ус-
лугите за авиотретирање на земјени површини, што 
според прописите постоеле на ден 31 јули 1982 .го-
дина, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 9%. 

3. Организациите на здружен труд од точ. 1 и 2 
на оваа одлука се должни Сојузната заедница за ра-
боти на цените да ja известат за цените формирани 
во согласност со одредбите на оваа одлука со доста-
вување на ценовници, тарифи и ел., пред почетокот 
на применувањето на тие цени. 

4. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројуБањата во односите на пазарот и 
во движењето 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. 

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

Е. п. бр. 592 
20 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борислав Сребриќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страти 

834. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за ограничување на прометот на мо-
торен бензин и дизел-гориво — — — 1800 

835. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за -определени производи, 
односно групи производи — — — — 1810 

836. Одлука за определување на највисоките 
цени за слад и пиво — — — — — — 1811 

837. Одлука за определување на највисоките 
цени за кафе — — — — — — — 1811 

838. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените, односно на тарифните ста-
вови за превоз на патници и предмети на 
пругите на Југословенските железници 1812 

839. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за превоз на патници и 
стоки во внатрешниот воздушен сообраќај 
и за услуги на стопанската авијација — 1812 

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 

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


