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214. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИР АЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРО-

МЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените 
за производите во прометот на големо односно на мало 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 74/85, 6/86, 11/86 и 14/86), 
во точка 2 став 1 во табелата на гранката 0105, група 
01050, подгрупа 010500 - Производство на нафтени дери-
вати се менува и гласи: 

- моторен бензин МБ 86 и МБ 98; гасни 
масла - дизел-горива: Д-1, Д-2 и Д-3; 
масло за горење екстра лесно (ЕЛ), мас-
ло за горење лесно специјално (ЛС); вкупно 7,5 

- моторен бензин БМБ-95 вкупно 12,50 
- масло за горење: лесно (Л), средно (С), 

средно нискосулфурно (СНС) тешко (Т) 
и тешко, нискосулфурно (ТНС) вкупно 2,5 

- млазно гориво (ГМ-1) вкупно 7,8 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на други млазни горива се 
формира во паритет со учеството за по-
критие на трошоците на прометот на 
млазно гориво (ГМ-1) 

- примарен бензин (ако не се транспорти-
ра со цевоводи) вкупно 1,9 

- битумен за патишта (БИТ 200) вкупно 3,1 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на други битумени се фор-
мира во паритет со учеството за покри-
тие на трошоците на прометот на биту-
мени (БИТ 200) 

- аромата: бензен, толуен, О-ксилен, МП-
-ксилен и етил бензен вкупно 3,1 

- специјален бензин за маслодајни култу-
ри вкупно 3,9 

- специјален бензин за гума вкупно 3,9 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на други специјални бензи-
ни се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот 
на специјален бензин за гума 

- медицински бензин: вкупно 3,9 
- авио-бензин (АБ 80/87) вкупно 6,3 

Учеството за покритие на трошоците 
на другите авиобензини се формира во 
паритет со учеството за покритие на 
трошоците на прометот на авиобензи-
ните (АБ 80/87) 

^ћке-шпирит 140/200 вкупно 3,3 
петролкокс-калциниран регулар вкупно 3,9 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на други видови петрол-
кокс се формира во паритет со учество-
то за покритие на трошоците на проме-
тот на петролкокс - калциниран регу-
лар 

» петролеј за осветление, петролеј за мо-
тори и петролеј за сигнали вкупно 3,9 

- парафин - кристален белен вкупно 3,9 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите парафини се 
формира во паритет со учеството за по-
критие на трошоците на прометот на 
парафин - кристален беден 

• базни масла (I. V. 90) вкупно 3,9 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на други базни масла се 
формира во паритет со учеството за по-
критие на трошоците на прометот на 
базни масла (I. V. 90), според индексот 
на вискозитетот 

• рафинати и дестилата - вретенски дес-
тилат (БЕД) вкупно 3,3 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на други рафинати и дес-
тилата се формира во паритет со учес-
твото за покритие на трошоците на 
прометот на вретенски дестилат (БЕД) 

• минерални мазива вкупно 8,5 
• течен гас: 
- за покритие на трошоците за полнење 

шишиња, контејнери и садови - резер-
воари со течен гас што се вградени во 
моторни возила вкупно 8,9 

за покритие на трошоците на прометот 
на течен гас на мало во шишиња, кон-
тејнери и садови - резервоари што се 
вградени во моторни возила вкупно 8,9 
за покритие на трошоците за складира-
ње на течен гас вкупно 2,5 
за покритие на трошоците на прометот 
на течен гас на големо во шишиња, кон-
тејнери и резервоари од кои се врши по-
лнење на садови - резервоари што се 
вградени во моторни возила, како и за 
покритие на трошоците на прометот на 
големо ако испораката се врши во ста-
билни резервоари и низ цевоводи, освен 
ако испораката им се врши на индус-
триски потрошувачи, полнилници и 
фарми вкупно 5,1 

• за покритие на трошоците на прометот 
на течен гас на големо ако испораката 
им се врши во стабилни резервоари и 
низ цевоводи на индустриски потрошу-
вачи, полнилници и фарми вкупно 5,2 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 70 
25 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

215. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат нафта, ги формираат цените на нафта во зависност од 
квалитетот, во паритет со просечната цена на увозната на-
фта од 56.851 динар по тона франко југословенска грани-
ца. 

Цените на нафтата формирани според одредбите на 
став 1 од оваа точка важат франко производител, со за-
држување на постојните услови на продажбата. 

2. Организациите на здружен труд што произведува-
ат деривати на нафта ги формираат цените за одделни де-
ривати нафта така што највисокото ниво на цените изне-
сува, и тоа за: 

Дин/1 

1) моторен бензин: 
- МБ-86 
- МБ-98 
- БМБ-95 

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: 
- лесно (Л) 
- средно (С) 
- средно, нискосулфурно (СНС) 
- тешко (Т) 
- тешко, нискосулфурно (ТНС) 

6) примарен бензин 
7) млазно гориво (ГМ-1) 

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

Дин/кѕ 
8) течен гас (пропан-ПН, бутан-БН, и пропан-

-бутан смеса-ПБС) 80,727 

Цените на другите течни гасови се формираат во па-
ритет со цената на пропанот и бутанот 

9) битумен за патишта (БИТ 200) 58.134 

Цените на другите битумени се формираат во пари-
тет со цената на битуменот (БИТ 200) 

10) авио-бензин (АБ 80/87) 115,820 
Цените на другите авио-бензини се формираат во па-

ритет со цената на авио-бензин (АБ 80/87) 

11) базно масло (I. V. 90) 109,308 
Цените на другите базни масла се формираат во па-

ритет со цената на базното масло (I. V. 90), според индек-
сот на вискозитетот 

12) аромати: 
-бензин 136,939 
-толуен 111,872 
-О-ксилен 121,463 
- МП-ксилен 111,872 
- етилбензен 177,419 

13) специјален бензин за маслодајни култури 115,002 
14) специјален бензин за гума 107,874 

Цените на другите специјални бензини се формираат 
во паритет со цената на специјалниот бензин за гума 

122,220 
80,681 
69,048 

15) медицински бензин 
16) ^ћИе-шпирит 140/200 
17) петролкокс-калциниран регулар 

Цените на други видови петролкокс се формираат во 
паритет со цената на петролкоксот - калциниран регулар. 

84,724 
84,756 
84,756 

164,526 

18) петролеј за осветление 
19) петролеј за мотори 
20) петролеј за сигнали 
21) парафин - кристален беден 

66,424 
74,929 
86,012 

67,530 
66,568 
65,722 
66,483 
65,685 

Дин/кѕ 

60,612 
54,656 
60,129 
47,652 
52,443 
75,889 
82,177 

Цените на другите парафини се формираат во пари-
тет со цената на парафинот кристален беден 

22) рафинати и дестилати-вретенски дестилат 
(НЕД) 85,322 

Цените на другите рафинати и дестилата се форми-
раат во паритет со цената на вретенскиот дестилат (БЕД) 

Цените на другите нафтени деривати утврдени со Од-
луката за единствената класификација на дејностите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 
71/83, 68/84 и 76/85), се намалуваат за 20,07%. 

Цените на производите од одредбите од 1 до 4 став 1 
на оваа точка важат франко пумпната станица, а ако про-
метот не се врши преку пумпната станица, цените важат 
франко складиште на купувачот, во согласност со самоуп-
равната спогодба, односно со договорот меѓу производи-
телот и купувачот на овие деривати. 

Цените на производите од одредбите под 5 до 22 став 
1 на оваа точка и цените формирани по одредбата на став 
2 од оваа точка, важат франко натоварено во вагон, авто-
цистерна или танкер во местото на производителот. 

Организациите на здружен труд што произведуваат 
минерални мазива се должни постојните продажни цени 
на минералните мазива да ги намалат сразмерно со нама-
лувањето на цените на базните масла и адитивите од до-
машно производство и од увозот со задржување на постој-
ните услови на продажбата. 

Цените на производите од став 5 на оваа точка важат 
франко натоварено во кругот на рафинеријата. 

3. Во цените на производите од точка 2 на оваа одлу-
ка се вклучени износите за посебни намени во согласност 
со прописот, и тоа за: 

Дин/1 

1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95) 0,111 
2) гасно масло-дизел-гориво: 

- Д - 1 0,123 
- Д-2 0,126 
- Д - 3 0,128 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 0,126 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 0,126 

Дин/кѕ 
5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) 0,150 
6) млазно гориво 0,150 
7) течен гас 0,150 
8) авио-бензин ОЛ 50 
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4. На цените на производите од точка 2 на оваа одлу-
ка се додава и износот за посебни намени, во согласност 
со самоуправната спогодба на организациите на здружен 
труд што се занимаваат со промет на нафтени деривати и 
организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз 
на нафтени деривати, и тоа за: 

Дин/! 
1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95) 3,111 
2) гасно масло-дизел-Јориво: 
- Д-1 1,123 
- Д - 2 1,126 
- Д - 3 1,128 
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 1,126 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 1,126 

Дин/кќ 
5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) 0,650 
6) млазно гориво 0,150 
7) течен гас 0,150 
8) авио-бензин 0,150 

Износот од 2 динари по литар од одредбата под 1 и 
од 1 динар по литар од одредбите под 2, 3 и 4 и 0,50 дина-
ри по килограм од одредбата под 5 на став 1 од оваа точка 
ќе се користи за набавка на нафта за потребите на сојузни-
те стоковни резерви. 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени де-
ривати ги уплатуваат на посебна сметка на Сојузната ди-
рекција за стоковни резерви кај Службата на општествено 
то книговодство до 15-ти во месецот за претходниот ме-
сец. 

Организациите на здружен труд од тар. број 2 став 2 
и став 5 одредби под 4 и 5 од Тарифата на основниот да-
нок на промет, која е составен дел на 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, 63/80,3/81, 23/82, 15/83,66/83, 71/84, 39/85 и 
11/86), организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на леб во пекарници на течни горива и 
организациите на здружен труд - топлани на мазут не ги 
уплатуваат износите од став 2 на оваа точка. 

5. На цените на нафтените деривати формирани спо-
ред одредбите на точка 2 од оваа одлука се додава износот 
за посебни намени, во согласност со прописите на над-
лежните органи на општествено-политичките заедници и 
тоа за: 

Дин/1 
1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95) 0,178 
2) гасно масло - дизел-гориво: 

- Д - 1 0,203 
- Д-2 0,208 
- Д - 3 0,211 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 0,207 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 0,207 

Дин/к§ 
5) течен гас 0,300 

6. На цените на нафтените деривати формирани спо-
ред одредбите на точка 2 од оваа одлука се додава надо 
мест за патиштата, во согласност со прописите на над-
лежните органи на општествено-политичките заедници, и 
тоа за: 

Дин/1 
1) моторен бензин 

- МБ-86 
- МБ-98 
- БМБ-95 

9,856 
9,675 
9,675 

2) гасно масло - дизел-гориво: 
- Д - 1 9,787 
- Д - 2 9,917 
- Д - 3 10,100 

7. На цените на моторните бензини МБ-86, МБ-98 и 
БМБ-95, дизел-горивата Д-1, Д-2 и Д-3, формирани спо-
ред одредбите на точка 2 од оваа одлука, се додава надо-
мест за патиштата во согласност со соодветниот договор 

и со прописот на надлежниот орган на републиката однос-
но надлежниот орган на автономната покраина, и тоа за: 

Дин 1 
1) моторен бензин: 

- МБ-86 6,500 
- МБ-98 6,721 
- Б М Б - 9 5 6,721 

2) гасно масло-дизел-гориво: 
- Д - 2 2,500 
- Д-2 2,500 
- Д - 3 2,500 

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со дого-
ворот на републиките и автономните покраини, ќе се ко-
ристат за повлекување на странските кредити за развој на 
сообраќајот, енергетиката и основното земјоделско произ-
водство. 

8. На цените на нафтените деривати, формирани спо-
ред одредбите на точка 2 од оваа одлука, се додаваат из-
носите , и тоа за: 

Ди,,/1 
1) моторен бензин: 

- М Б - 8 6 10,150 
- МБ-98 9,000 
- БМБ-95 9,000 

2) гасно масло - дизел-гориво: 
- Д - 1 4,300 
- Д-2 4,200 
- Д - 3 4,200 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 4,700 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 4,550 

Дин 
5) Други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) 2,310 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени де-
ривати ќе ги уплатуваат на посебна сметка кај Службата 
на општественото книговодство до 15-ти во месецот за 
претходниот месец. 

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со само-
управната спогодба што ја склучуваат организациите на 
здружен труд што се занимаваат со производство на на-
фтени деривати, организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со промет на нафтени деривати, организациите 
на здружен труд што се занимаваат со увоз на нафта од-
носно на нафтени деривати, Организацијата на здружен 
труд Југословенски нафтовод и банките што го следат 
увозот на нафта и по налозите на Народната банка на Ју-
гославија, ќе се користат: 

1) за покритие на трошоците на краткорочните 
странски кредити за увоз на нафта и нафтени деривати, во 
согласност со енергетскиот биланс на Југославија, и кур-
сните разлики настанати во врска со работите на увозот 
на нафта што се вршат како наплата на стоки и услуги из-
вршени од страна на организациите на здружен труд од 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија; 

2) за покритие на разликата во цената, додатните 
транспортни трошоци и додатните манипулативни тро-
шоци, настанати по основ на позајмица на нафтени дери-
вати од стоковните резерви до 31 декември 1985 година; 

3) за покритие на обврските настанати до 31 март 
1985 година по основ на одредбите од став 3 на точка 10 
од Одлуката за начинот за формирање на цените на нафта 
и нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ**, бр. 11/85) 
до нивното намирување; 

4) за покритие на курсните разлики по странските 
кредити што, за изградба на југословенскиот нафтовод ги 
користела Организацијата на здружен труд Југословенски 
нафтовод; 

5) за покритие на курсните разлики настанати со ко-
ристење на аванси за изведување на инвестициони работи 
и на средствата од сметките на консигнаторите за плаќа-
ње на увозот на нафта во периодот од 28 февруари до 31 
декември 1980 година и за покритие на трошоците за об-
новените краткорочни странски кредити и депозити за 
увоз на нафта и нафтени деривати во 1981 година. Купени-
те разлики по ОВОЈ основ се признаваат до 31 деќември 
1983 година; 

6) за покритие на курсните разлики настанати по ос-
нов на одлагање на отплатите на краткорочните странски 
кредити што, согласно со Циришката спогодба, се од-
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ложени во периодот од 27 март до 25 ноември 1983 годи-
на, односно во периодот од 17 јануари 1983 година до ко-
нечната отплата сообразно со Договорот за краткорочни-
те кредити што на 9 септември 1983 година го склучи На-
родната банка на Југославија со странските комерцијални 
банки; 

7) за покритие на курсните разлики настанати од де-
нот на користењето на девизите од други организации на 
здружен труд за плакање на увозот на нафта и нафтени де-
ривати во 1981 година до денот на купувањето на девизите 
за враќање на организациите на здружен труд, односно до 
денот на динарското плаќање на тие организации. 

9. На цените на производите формирани според од-
редбите на точка 2 од оваа одлука се додава износот за 
враќање на царината и другите увозни давачки во корист 
на организациите на здружен труд што извезуваат, и тоа 
на цените за: 

Дин/1 

1) моторен бензин: 
-МБ-86 14,651 
-МБ-98 16,787 
-БМБ-95 19,569 

2) гасно масло-дизел-гориво: 
- Д - 1 15,926 
- Д - 2 15,683 
- Д - 3 15,470 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 15,662 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 15,462 
5) масло за горење: 

- лесно (Л) 7,591 
- средно (С) 6,843 
- средно, нискосулфурно (СНС) 7,530 
- тешко (Т) 5,964 
- тешко, нискосулфурно (ТНС) 6,566 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени де-
ривати ги уплатуваат на посебна сметка на сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на надворешната 
трговија кај Службата на општественото книговодство на 
Југославија до 15-ти во месецот за претходниот месец. 

Организациите на здружен труд од тар. број 2 став 2 
и став 5 одредби под 4 и 5 на Тарифата на основниот да-
нок на промет, која претставува составен дел на 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 и 11/86), организациите на здружен 
труд што се занимаваат со производство на леб во пекар-
ници на течни горива и организациите на здружен труд -
топлани на мазут, не ги уплатуваат износите од став 1 на 
оваа точка. 

10. На цените на моторните бензини МБ-86, МБ-98 и 
БМБ-95 и на гасните масла - дизел-горива Д-1, Д-2 и Д-3, 
формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука, се 
додава надомест за развој на рудниците за јаглен во износ 
од 1,20 динари по еден литар; на цените на маслото за го-
рење екстра лесно (ЕЛ) и маслото за горење лесно специ-
јално (ЛС), формирани според одредбите на тока 2 од 
оваа одлука - износ од 2,20 динари по еден литар, а на це-
ните на другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) 
формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука -
износ од 0,60 динари по еден килограм. 

Ако другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) 
служат како технолошко гориво, на цените на тие масла 
формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука, се 
додава надомест за развој на рудниците за јаглен во износ 
од 0,25 динари по еден килограм. 

Под други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) што 
служат како технолошко гориво, во смисла на став 2 од 
оваа точка, се подразбираат маслата за горење што се тро-

шат за технолошки цели во следните процеси: во произ-
водството на сурово железо во високите печки; во произ-
водството на челик во Сименс-Мартиновите печки; во 
производството на алуминум - во сите фази (во процесот 
на расчленување на бокситот со помош на натриумхид-
роксид); во процесот на упарување на бази заради добива-
ње на глиница; во производството на глиница во фазата 
на калцинација односно печење на алуминиумхидрат; во 
процесот на одржување на електролитен алуминиум во 
течна состојба на определена температура што се врши во 
собирните печки; во производството на леарски легури на 
алуминиум во собирните печки; во производството на фе-
роникел; во производството на цемент; во производство-
то на бакренец во пламените печки; за топење на влошка 
за рафинација во топилниците на олово, цинк и антимон; 
во производството на огноотпорни материјали во ротаци-
оните печки, во процесот на синтерување на керамички 
производи; за топење на суровини (кварцен песок, доло-
мит, натриум-фелдспат, калцинирана сода и др.) во стак-
ларските печки; во производството на амбалажно и шуп-
ливо стакло; во прехранбената индустрија (производство 
на шеќер и масло за јадење); во индустријата на градежни 
материјали; во термоелектраните на јаглен во кои мазу-
тот се користи за потпала; во термоелектраните - топла-
ни на мазут со моќност поголема од 30 М\У и во топлани-
те во градови што почнале да работат до 31 декември 1983 
година. 

Како доказ дека другите масла за горење (Л, С, СНС, 
Т И ТНС) служат како технолошко гориво во смисла на 
став 2 од оваа точка се поднесува писмена изјава и писме-
на порачка. 

Одредбите на став 1 од оваа точка не се однесуваат 
на дизел-гориво Д-2 што земјоделските организации на 
здружен труд го набавуваат за погон на своите трактори и 
земјоделска механизација и на тракторите и земјоделска-
та механизација и нивните кооперанти - индивидуални 
производители. 

Средствата од ст. 1 и 2 на оваа точка организациите 
на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени 
деривати, ќе ги уплатуваат на посебна сметка во републи-
ката односно автономната покраина во која се врши про-
мет на тие нафтени деривати, а ќе се користат согласно со 
договорот и прописите на републиките и автономните по-
краини за развој на рудниците за јаглен во Југославија. 

Ако големите потрошувачи набавуваат нафтени де-
ривати директно од производителот, производителот е 
должен износот на надоместот од ст. 1 и 2 на оваа точка 
да го уплати на посебна сметка во републиката односно во 
автономната покраина во која се врши крајната потрошу-
вачка на нафтените деривати. 

11. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за определување на највисокото ниво 
на цените на нафта и нафтени деривати („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/86 и 14/86). 

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

Е.п. бр. 71 
25 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
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